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  چکیده

 محیط هايآب و سیاست منابع مدیریت کلیدي صراعناز  سطح تراز آب زیرزمینی یکی بینی دقیق پیش و سازيمدل

سطح تراز بینی در پیش ماشین پشتیبان بردارو هاي شبکه عصبی مصنوعی در این پژوهش کارایی مدل .باشدمی زیستی

هاي سطح تراز آب زیرزمینی داده . بدین منظور ازمورد ارزیابی قرار گرفتآباد) دشت مغان (پارسدر  آب زیرزمینی ماهانه

به عنوان متغیر وابسته  1393تا  1382سال از سال  11چاه پیزومتري در سطح دشت با طول دوره آماري  14در 

هاي بارندگی، میزان آب ورودي به دشت و میزان آب خروجی از دشت به عنوان متغیرهاي مستقل استفاده و از داده

زیرزمینی از الگوهاي مختلف جهت ورودي مدل استفاده گردید و با توجه به تراز آببینی د. به منظور پیشاستفاده گردی

) داراي کمترین t)، میزان آب خروجی (t ،t-1)، میزان آب ورودي (tالگوي سوم با متغیرهاي ورودي بارندگی (اینکه 

RMSE )129/0 بود به عنوان بهترین الگو جهت مدل سازي و پیش بینی سطح تراز انتخاب گردید. نتایج حاصل از (

هاي مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی توانایی خوبی در شبیه سازي سطح تراز چاه

- می باشد در حالی که بیش 062/0با  BH5مربوط به چاه پیزومتري  RMSEپیزومتري دارد. به طوري که کم ترین 

دهنده این بود که است. و نتایج مدل ماشین پشتیبان بردار نشان 38/0با  BH3مربوط به چاه پیزومتري  RMSEترین 

هاي پیزومتري داشته است. به طوري توانایی خوبی در شبیه سازي سطح تراز چاهها تر چاهبیشمدل پشتیبان بردار در 

مربوط به چاه  RMSEترین می باشد. در حالی که بیش 05/0با  BH2بوط به چاه پیزومتري مر RMSEکه کم ترین 

  است. 22/2با  BH3پیزومتري 

  

  چاه پیزومتريآباد)، بینی، شبکه عصبی مصنوعی، ماشین پشتیبان بردار، دشت مغان (پارس: پیشکلمات کلیدي
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه

در چند دهه . شودصنعت بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین نیازهاي کشاورزي، شرب و

اقتصادي، باعث افزایش نیاز روزافزون  -ت اجتماعیالاخیر عوامل چالش برانگیزي مانند رشد جمعیت، عوامل آب و هوایی و همچنین تحو

گیرد. لذا نیاز کمبود آب در مصارف مختلف صورت میبرداري از منابع آب زیرزمینی به عنوان جایگزین به منابع آبی گردیده است و بهره

ریزي مدیریت یکپارچه امري بینی سطح آب زیرزمینی جهت برنامهبه مدیریت یکپارچه این منابع بیش از پیش محسوس میگردد و پیش

متنوع مرتبط با موضوع نظیر  بینی آن با توجه به وجود پارامترهايباشد. ارزیابی تغییرات تراز آب زیرزمینی و پیشبسیار ضروري می

 در . که)2003و همکاران،  Copola( باشدشناسی، خاکشناسی و غیره یک مسئله غیرخطی و پیچیده میمتغیرهاي هیدرولوژیکی، زمین

باالیی که رغم دقت هاي مستقیم علیآب استفاده نمود. روش سازي ترازمدلهاي مستقیم و غیرمستقیم براي توان از روشاین زمینه می

هاي روشاز این رو ف زمان طوالنی و صرف هزینه است. ها مستلزم صرهاي مشاهداتی؛ بکارگیري آندارند به علت ارزش بسیار باالي داده

هاي طبیعی و برآورد پارامترهاي آن با استفاده از کامپیوتر و بر اساس محاسبات پیچیده سازي سیستمغیرمستقیم متعددي براي شبیه

سازي هیدرولوژیکی است. این فرآیندها در محدوده زمان و مکان بیشترین سازي یا شبیهها مدلاز جمله این روش شده است. ابداع

ها به لحاظ سرشت غیرخطی و ابعاد زیاد همواره با مشکالت زیادي همراه است. امروزه به کارگیري و سازي آنتغییرات را داشته و شبیه

براي کنترل  4و الگوریتم ژنتیک 3، منطق فازي 2فازي تطبیقی -شبکه عصبی، 1چون شبکه عصبی مصنوعیهاي هوشمند همترکیب روش

هاي گیري از قابلیت یادگیري سريها، امکان بهره). مزیت عمده این روش1388ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است (عبقري، سیستم

ها در برقرار کردن ارتباط بین ورودي و خروجی یک هوش مصنوعی، توانایی آنهاي بینی است. از خصوصیات مهم روشزمانی و پیش

). این توانایی هوش مصنوعی در مطالعات هیدروژئولوژي و Vafakhah ،2012فرآیند بدون در نظر گرفتن فیزیک آن مسئله است (

از ) 2001و همکاران ( Coulibaly  ار گرفته است.اي مورد توجه محققان مختلف قربه طور ویژه تراز آبي برآوردهاي مخصوصأ در زمینه

  Yoon بینی سطح آب ارائه نمودند.ی شبکه عصبی مصنوعی را در پیشالینمودند و بررسی نتایج کارایی باشبکه عصبی مصنوعی استفاده 

بینی سطح آب را در پیش هاي عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیباناي، کارایی شبکهدر یک مطالعه مقایسه )2011و همکاران (

هاي ساحلی مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که میانگین مربعات خطا در هر دو مرحله آموزش و آزمایش در مدل زیرزمینی آبخوان

با  بینی سطح ایستابیهاي پیشمقایسه روش )1391( احمدي و کرمانیامیري شبکه عصبی مصنوعی کمتر از ماشین بردار پشتیبان است. 

و ماشین بردار پشتیبان نشان داد   (ANN)مقایسه بین دو روش شبکه عصبی مصنوعی . هاي هوش مصنوعی پرداختنداستفاده از روش

بینی در پیششبکه عصبی مصنوعی  شبیه و یا حتی بهتر از مدل که میانگین مربع خطاي روش کمتر بود اما عملکرد مدل ماشین بردار

بینی سطح ایستابی دشت رامهرمز با استفاده از روش ماشین بردار به پیش )1392( ضایی و همکاران. ره استتغییرات سطح ایستابی بود

مختاري و همکاران  بود. ANN نسبت به SVM نتایج چهار ترکیب بیانگر دقت باالي مدل .پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی پرداختند

بینی نمودند. نتایج این بررسی بیانگر هاي عصبی مصنوعی در دشت شبستر پیشکه) تراز آب زیرزمینی را با استفاده از مدل شب1392(

کماسی و  ساله با دقت باالیی است.  3بینی تراز آب زیرزمینی ماهانه در بازه زمانی این بود که شبکه عصبی مصنوعی قادر به پیش

نی را با استفاده از روش ماشین پشتیبان بردار و کریجینگ هاي زیرزمیزمانی سطح ایستابی آب-) بررسی نوسانات مکانی1396همکاران (

تواند به طور موفقیت آمیزي براي این مدل ترکیبی میدر دشت سیالخور مورد توجه قرار دادند. نتایج حاضل از بررسی آنان نشان داد که 

 توان دریافت کهلعات گذشته در این زمینه میبر اساس نتایج حاصل از مطابینی نوسانات سطح ایستابی مورد استفاده قرار گیرند. پیش

با توجه به قلمداد نمود که به عنوان روشی کارآمد و برتر براي تخمین متغیرهاي مختلف هیدرولوژیکی  توانمصنوعی را میها هوشروش

امري  تراز آب زیرزمینیازي سگیري پارامترهاي هیدرولوژي و نیز محدودیت اطالعات موجود، شبیههاي ابزار و فنون اندازهمحدودیت

شبکه عصبی  دار پشتیبان وهاي برهاي هوشمند ماشینباشد. بنابرین، هدف از این تحقیق شناسایی توانایی مدلاجتناب ناپذیر می

تا بتوان به کمک آن ابزار مدیریتی مناسبی براي مغان است در دشت هاي پیزومتري بینی تراز آب زیرزمینی چاهپیشمصنوعی جهت 

  از نظر شرب و کشاورزي ارائه کرد. مدیریت و استفاده صحیح 

                                                             
1Artificial Neural Network(ANN) 
2Adaptive Neuro-fuzzy Inference System (ANFIS) 
3 Fuzzy Logic 
4 Genetic Algorithm   
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

 نسبتاً ي جلگه مغان آباد پارس شهرستان .است واقع شده استان شمال قسمت و در اردبیل استان تابع و ایران غربی شمال در مغان دشت

 شمالی و داده اختصاص خود به را اردیبل استان مساحت از درصد 14 حدود مربع کیلومتر 1383 بر بالغ مساحتی با که است اي گسترده

 و درجه 47 و شمالی عرض دقیقه 42 و درجه 39 تا دقیقه 12 و درجه 39 مدارهاي بین شهرستان این باشد می استان شهرستان ترین

. است گرم تا معتدل هواي و آب دشت مغان داراي. است شده واقع گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه 21 و درجه 48 تا دقیقه 10

 هواي توده و خزر دریاي هاي جریان تأثیر تحت آباد پارس در بارندگی. است مطبوع و معتدل آن هاي زمستان و گرم بسیار آن هاي تابستان

 آن حرارت درجه و مالیم آن هاي زمستان ارتفاع، کمی سبب به که است متر میلی 462 آن بارندگی میانگین. است شمالی سرد و سیبري

 وجود به آن شعبات و ارس رود هاي آبرفت از که است مسطح و هموار سرزمین مغان آباد پارس ي منطقه آید. می پایین درجه صفر تا

 واقع خزر دریاي آبریز حوزه ي دنباله در منطقه این دارد، کوهستان شکل که) انگوت( گرمی شهرستان با مشترك مرز از غیر به. است آمده

  ).1388 سادات، وطنخواه. (است شده

  
  آباد مغان و ایرانهاي پیزومتري مورد مطالعه در شهرستان پارسموقعیت چاه -1شکل

  روش تحقیق

، BH1 ،BH2( پیزومتريچاه  14تراز آب زیرزمینی چاه هاي پیزومتري دشت مغان از داده هاي سازي مدلبه منظور  در این تحقیق 

BH3 ،BH4 ،BH5 ،BH6 ،BH9 ،BH13 ،BH15 ،BH16 ،BH19 ،20BH ،BH21 ،BH23 ( میزان آب ورودي و خروجی  ،

تراز  . که در این تحقیقماهانه استفاده گردیدصورت  به) 1393تا  1382سال ( 11مشترك  با طول دوره آماري از دشت، میزان بارندگی 

. بر آب زیرزمینی به عنوان متغیر وابسته، میزان آب ورودي، میزان آب خروجی از دشت، بارندگی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد

 از استفاده با ها براي آزمون وادهدرصد د 20ها براي آموزش و درصد داده 80ساله، که  11 دوره یک يبرا تراز آب زیرزمینی  اساس این

  خواهد شد.و شبکه عصبی مصنوعی برآورد  هاي ماشین بردار پشتیبانروش
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  1هاي بردار پشتیبانماشین

دهد. در عمل چها نوع کرنل خطی، هاي بردار پشتیبان براي حل مسائل غیر خطی، ابعاد مساله را از طریق توابع کرنل تغییر میماشین

شوند. در نهایت، تابع تصمیم رگرسیون که کنترل کننده اي، کرنل تانژانت هیپربولیک و کرنل گوسی به کار گرفته میکرنل چند جمله

در این  ).Liongs ،2006و  YUاست ( SVMمیزان نوسان تابع گوسی و همچنین کنترل کننده نتایج پشتیبانی و تعمیم دهنده مدل 

استفاده شد. فرآیند محاسبات ماشین بردار پشتیبان بر اساس کد نویسی در  تابعاز این  کرنل شعاعیتحقیق با توجه به پرکاربرد بودن تابع 

  .محیط متلب انجام و پارامترهاي تابع کرنل از طریق سعی و خطا بهینه شد

  2شبکه عصبی مصنوعی

هاي عصبی ها را دارا هستند. معموالً شبکهدادههاي عصبی مصنوعی، قابلیت یادگیري، فراخوانی و تعمیم یافتن از الگوهاي یادگیري شبکه 

براي جلوگیري از کوچک شدن  ).2004و همکاران،  Raid(بینند تا یک ورودي خاص را به یک خروجی خاص تبدیل نمایند آموزش می

  ؛Vafakha ،2012(هاي عصبی مصنوعی باید استاندارد شوند هاي شبکههاي عصبی مصنوعی، وروديهاي شبکهبیش از حد وزن

Imeri ،به منظور مدلسازي از شبکه پیش خور با الگوریتم آموزش انتشار خطا به عقب و توقف آموزش مورد استفاده  ).2000و همکاران

% براي آزمون در نظر گرفته و از  دو 20ها براي آموزش و % داده80ها به دو دسته آموزش و آزمون تقسیم به طوري که قرار گرفت. و داده

  سیگموئید  و تابع تانژانت هیپربولیک در الیه میانی و از تابع خطی در الیه خروجی استفاده شد. تابع

 هامعیار ارزیابی مدل

 و ضریب تبیین )RMSE(هاي مجذور میانگین مربعات خطا از نمایههاي مورد استفاده در این تحقیق مدلبه منظور مقایسه 

)R2(ستفاده گردید.  

  نتایج

  شده جهت انتخاب متغیرهاي ورودي مدلالگوهاي اجرا 

بینی تراز آب زیرزمینی الگوهاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفت شامل: الگوي به منظور انتخاب بهترین متغیرهاي ورودي براي پیش

)، tیزان آب ورودي ()، مt) بارندگی (2). الگوي t-1)، سطح آب در چاه مبنا (t)، میزان آب خروجی (t)، میزان آب ورودي (t) بارندگی (1

)، میزان t ،t-1) بارندگی (4). الگوي t)، میزان آب خروجی (t ،t-1)، میزان آب ورودي (t) بارندگی (3). الگوي t ،t-1میزان آب خروجی (

طح آب در )، سt-1 ،t)، میزان آب خروجی (t ،t-1)، میزان آب ورودي (t ،t-1) بارندگی (5). الگوي t)، میزان آب خروجی (tآب ورودي (

). t-1 ،t-2)، سطح آب در چاه مبنا (t-1 ،t)، میزان آب خروجی (t ،t-1)، میزان آب ورودي (t ،t-1) بارندگی (6). الگوي t-1چاه مبنا (

با توجه به بررسی ها  سازي با استفاده از الگوهاي مختلف در مرحله آموزش و آزمون نشان داد شده استنتایج حاصل از مدل 1جدول 

  ) به عنوان بهترین الگو جهت مدل سازي و پیش بینی سطح تراز انتخاب گردید. RMSE )129/0کمترین با الگوي سوم  مشخص گردید

  نتایج شبکه عصبی مصنوعی

-از مدل نتایج حاصل 2هاي پیزومتري با توجه به الگوي انتخاب صورت گرفت. که در جدول سازي سطح تراز آب در چاهمدل

  سازي در مرحله آموزش و آزمون نشان داده شده است.

  هاي پیزومتري مختلفنتایج حاصل از شبکه عصبی مصنوعی در چاه 1جدول 

  آزمون  آموزش  ساختار شبکه  چاه هاي پیزومتري  

R2 RMSE R2 RMSE 

BH1 1-7-4  98/0  092/0  99/0  074/0  

BH2 1-5-4  84/0  24/0  68/0  24/0  

BH3 1-8-4  79/0  4/0  51/0  38/0  

                                                             
1 Sub Vector Machine (SVM) 
2 Artificial Neural Network   
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BH4 1-12-4  97/0  19/0  84/0  15/0  

BH5 1-3-4  95/0  064/0  99/0  062/0  

BH6 1-7-4  94/0  13/0  98/0  12/0  

BH9 1-11-4  94/0  39/0  97/0  29/0  

BH13 1-8-4  99/0  041/0  99/0  087/0  

BH15 1-14-4  82/0  17/0  94/0  129/0  

BH16 1-12-4  45/0  55/0  71/0  3/0  

BH19 1-3-4  94/0  12/0  99/0  1/0  

BH20 1-10-4  99/0  094/0  99/0  088/0  

BH21 1-6-4  72/0  32/0  92/0  21/0  

BH23 1-7-4  51/0  27/0  82/0  21/0  

هاي گردد که شبکه عصبی مصنوعی توانایی خوبی در شبیه سازي سطح تراز چاهدر مرحله آزمون مشاهده می 1با توجه به جدول

می باشد که علت آن را می توان نوسانات کم  062/0با  BH5مربوط به چاه پیزومتري  RMSEپیزومتري دارد. به طوري که کم ترین 

است. که  38/0با  BH3مربوط به چاه پیزومتري  RMSEترین سطح تراز چاه در طی دوره آماري مورد بررسی دانست. در حالی که بیش

  .باشدها میتر از بقیه چاهنوسانات سطح تراز در این چاه بیش با توجه به آمار این چاه

  نتایج مدل ماشین پشتیبان بردار

بهینه شوند. براي بهینه سازي این  γو  C ،εالزم است که سه ضریب    SVMزیرزمینی توسط مدل  سازي متغیرهاي کیفی آببراي مدل

هاي مختلف با استفاده از  کرنل تابع بینی سطح تراز آب زیرزمینی چاهضرایب از روش سعی و خطا استفاده شد. نتایج حاصل از پیش

  نشان داده شده است. 2شابعی در جدول 

  هاي پیزومتري مختلفنتایج حاصل از مدل ماشین پشتیبان بردار در چاه 2جدول 

  γضریب  εضریب  Cضریب   چاه هاي پیزومتري
  آزمون  آموزش

R2 RMSE R2 RMSE 

BH1 10  1/0  167/0  99/0  15/0  98/0  13/0  

BH2 10 15/0  239/0  99/0  07/0  99/0  05/0  

BH3 10 1/0  21/0  68/0  22/2  42/0  34/2  

BH4 10 2/0  27/0  97/0  25/0  67/0  22/0  

BH5 10 15/0  22/0  98/0  17/0  88/0  14/0  

BH6 10 15/0  17/0  99/0  18/0  98/0  15/0  

BH9 10 1/0  19/0  99/0  14/0  97/0  15/0  

BH13 10 15/0  21/0  99/0  12/0  93/0  35/0  

BH15 10 1/0  22/0  99/0  07/0  98/0  08/0  

BH16 10 2/0  161/0  99/0  17/0  97/0  17/0  

BH19 10 15/0  25/0  99/0  18/0  99/0  21/0  

BH20 10 15/0  13/0  99/0  12/0  99/0  06/0  

BH21 10 1/0  191/0  98/0  08/0  95/0  11/0  

BH23 10 1/0  14/0  99/0  05/0  97/0  07/0  

توانایی خوبی در شبیه سازي سطح تراز ها تر چاهبیشگردد که مدل پشتیبان بردار در در مرحله آزمون مشاهده می 2با توجه به جدول

ترین می باشد. در حالی که بیش 05/0با  BH2مربوط به چاه پیزومتري  RMSEهاي پیزومتري داشته است. به طوري که کم ترین چاه

RMSE  مربوط به چاه پیزومتريBH3  ها تر از بقیه چاهاست. که با توجه به آمار این چاه نوسانات سطح تراز در این چاه بیش 22/2با
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ها شبکه عصبی را با استفاده از مدل BH5و  BH2بینی سطح تراز آب زیرزمینی را در چاه هاي ل از پیشنتایج حاص 2باشد. شکل می

  دهد.مصنوعی و ماشین پشتیبان بردار نشان می

  
  الف

 
  ب

بردار به ترتیب در هاي شبکه عصبی مصنوعی و ماشین پشتیبان سازي سطح تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدلالف و ب نتایج از مدل -2شکل 

  BH5و  BH2هاي پیزومتري چاه

  گیريبحث و نتیجه

کاوي شبکه عصبی مصنوعی و ماشین پشتیبان هاي دادههاي پیزومتري با استفاده از روشبینی تراز آب در چاهدر این تحقیق با هدف پیش

مدل برتري توانندمی هانمایه این. انجام گردید R2 و  RMSE هاينمایه کمک به مختلف هايمدل کردعمل بردار صورت گرفت. ارزیابی

 خطا بهترین میزان کمترین دار ومعنی تبیین ضریب ترینبیش .نمایند تعیین تخمینی و ايمشاهده مقادیر را از طریق مقایسه بین ها

هاي پیزومتري با الگوي سوم که چاه بینی ترازبا توجه به نتایج مشاهده شد که متغیرهاي ورودي براي پیش .نمایدمی معرفی را روش

) به 129/0( RMSEرا در بر داشت با داشتن کمترین  )،t)، میزان آب خروجی (t ،t-1)، میزان آب ورودي (tمتغیرهاي ورودي بارندگی (

- ورودي انتخاب شده همتوان این طور بیان کرد که در بین متغیرهاي عنوان بهترین الگو جهت مدل سازي انتخاب گردید. دلیل آن را می

هاي کمتر بین متغیرها گردیده و در نتیجه برآورد مناسبی از خطی باعث ایجاد واریانسخطی چندگانه ضعیفی وجود داشته که این هم

هاي شبکه عصبی مصنوعی و ماشین چنین با توجه به نتایج مشخص گردید که مدلمتغیرهاي وابسته مدل را ارائه نموده است. هم

 ، )2001و همکاران (  Coulibali. این نتایج با مطالعاتهاي پیزومتري داردن بردار توانایی خوبی در شبیه سازي سطح تراز چاهپشتیبا

Yoon ) و کماسی و 1392مختاري و همکاران ( )،1392( ضایی و همکاران)، ر1391( احمدي و کرمانیامیري)، 2011و همکاران  (

بینی تراز آب کاوي توانایی خوبی در پیشهاي دادههایشان نشان دادند که روشها نیز در بررسین) همخوانی دارد آ1396همکاران (

شمار فیزیکی و هاي بیبا توجه به غیرخطی بودن فرآیندهاي هیدروژئولوژیک مانند سطح تراز آب زیرزمینی که از عاملزیرزمینی دارد.  

هاي مختلف از آنها باعث ایجاد یک فرآیند پیچیده شده که به ها و ترکیباثیر چنین عاملپذیر است و افزون بر تاغلب مربوط به هم تاثیر

- هاي دادهها لزوم استفاده از روشآوري دادهچنین به دلیل محدودیت مختلف و هزینه بر بودن جمعباشد. همآسانی قابل شناسایی نمی

سازي مسائل پیچیده بینی و مدلها در پیشي یکی از پرکابرد برد ترین مدلکاوهاي دادهکند. مدلکاوي را در این مطالعات ایجاب می

هاي بینی زمانی پدیدهچنین داراي بازده باال، درصد خطاي کم و توانایی باال در پیشهیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی و هم

بینی نموده و از زمینی را در محدوده مورد مطالعه پیشرها قادر است با دقت باالیی تراز آب زیمدلهیدروژئولوژیکی است. در نتیجه این 
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تواند به مسئولین و گیري نماید. نتایج حاصل از این تحقیق میتر جهت حفر پیزومترهاي زیادتر جلوهاي مالی بیشصرف زمان و هزینه

  هاي پیزومتري یاري رساند.از چاه هاي مربوط  جهت مدیریت و استفاده درستسازمان
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Estimation of Groundwater Level in Pyzometric Wells of Moghan 
Plain (Parsabad) Using Data Mining Methods 

 

Abstract 
Precise modeling and prediction of groundwater level is one of the key elements of water resources 

management and environmental policies. In this research, the efficiency of artificial neural network 
models and vector support machine in estimating the groundwater level in Moghan plain (Parsabad) 
was evaluated. For this purpose, groundwater level data in 14 piezometric wells in the plain with a 
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length of 11 years from 2003 to 2014 as a dependent variable, and from the data of rainfall, the 
amount of water entering the plain and the amount of discharge water from the plain to the 
independent variables was used. In order to predict the groundwater level, different models were used 
for the input of the model, considering that the third pattern with inputs of rainfall (t), input water (t, t-
1), discharge water (t) has the lowest RMSE (0.99) was selected as the best model for modeling and 
predicting level of level. The results of artificial neural network model showed that artificial neural 
network has a good ability to simulate the level of piezometric wells. So that the lowest RMSE of the 
piezometric well BH5 is 0.062, while the maximum RMSE of the piezometric well BH3 is 0.38. And 
the results of the vector car model showed that the vector support model in most wells had a good 
ability to simulate the level of piezometh wells. So that the lowest RMSE for piezometric well BH2 is 
0.05. While the highest RMSE for the piezometric well BH3 is 2.22. 

 
Keywords: Predecting, ANN, SVM, Moghan plain (Parsabad), piezometric well 
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