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 خالصه

 
های زیرزمینی مستلزم داشتن رای کشوری با موقعیت ایران امری الزم است. مدیریت بهینه آبآن ب های زیرزمینی و مدیریت بهینهلزوم توجه به آب

های بینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با کمک مدل شبکههدف از پژوهش حاضر پیش. زمین استآب زیردقیقی از تغییرات سطح  اطالعات

. نتایج نشان داد که های سطح آب زیرزمینی استموجک با استفاده از ورودی سری زمانی داده-عصبی و عصبی-عصبی، سیستم استنتاج فازی

طوری که مقدار مجذور میانگین مربعات خطای نرمال ها بود. بهینی بهتر از سایر روشسازی سطح آب زیرزمموجک در شبیه -عملکرد مدل عصبی

(NRMSEو ضریب همبستگی در مدل عصبی )- های عصبی و موجک، مدل -بدست آمد. پس از روش عصبی 99/0و  001/0موجک به ترتیب

 .های بعدی قرار داشتند.ترتیب در اولیتفازی به -عصبی

 

 فازی -یز، سطح آب زیرزمینی، موجک، عصبیتبر دشتکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

 به را کشور زیرزمینی و سطحی موجود هایآب منابع ظرفیت باید ابتدا که دهدمی نشان ایران در بارندگی نامناسب فصلی توزیع و آب منابع محدودیت

های زیرزمینی مستلزم داشتن . مدیریت بهینه آبگیرد صورت هاآن از صحیح برداریبهره برای جامعی ریزیبرنامه تا نمود مطالعه و شناسایی خوبی

 کمک زیرزمینی هایآب از پایدار استفاده به تواندمی اطمینان قابل و دقیق هایمدل به دستیابیاطالعات دقیقی از تغییرات سطح آب در زیر زمین است. 

 و بررسی برای اصلی ابزار فیزیکی، و ریاضی هایمدل اگرچه. است شده انجام مختلفی رهایابزا با کنون تا زیرزمینی هایآب نمودنمدل. نماید شایانی

 نموده مواجه محدودیت با را هاآن کاربرد ها، مدل این نیاز مورد هایداده و اطالعات نبود اما هستند، سیستم یک بر حاکم فیزیکی فرآیندهای شناخت

 از اخیر هایسال در. است شده فیزیکی و ریاضی هایمدل جایگزین عنوان به هوشمند و رگرسیونی هایمدل به آوردن روی باعث مسأله این. [1]است

سازی آبخوان به های زیادی برای شبیهپژوهش است. آمده عمل به توجهی قابل استقبال زمینه این در جدید رویکرد یک عنوان به مصنوعی عصبی شبکه

الالهم وهمکاران . شودها اشاره میت که به علت زیادی این تحقیقات در ادامه فقط به برخی از آنکمک شبکه عصبی مصنوعی صورت گرفته اس

 نیز( 2005) همکاران و . دالیاکوپولوس[2]نمودند استفاده سخت سازند در ایستابی سطح ارزیابی برای مصنوعی عصبی های شبکه از بار اولین (2005(

 به یونان مسارای منطقه در زیرزمینی آب سطح نوسانات بینی پیش در مختلف آموزش هایالگوریتم با همراه ار مصنوعی عصبی شبکه متعدد ساختارهای

. مقایسه [4]مقایسه کردند 1(ITSهای )بینی نوسانات سطح آب زیر زمینی با مدلاین شبکه را در پیش ( توانایی2009یانگ وهمکاران ). [3]بردند کار

های پژوهشی با کمک شبکه ( طی2012. تائورمینا و همکاران )بینی سری زمانی تراز آب زیرزمینی نشان داددر پیش دو روش برتری شبکه عصبی را

نوسانات ساعتی نرون در الیه پنهان،  4سازی تانژانت هیپربولیک با مارکوات با تابع فعال-عصبی مصنوعی پس انتشار خطا با الگوریتم آموزشی لونبرگ

                                                                                                                                                    
1 Integrated time series  
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بینی سطح آب سازی وپیش( به منظور شبیه2015لوهانی و کریشمان ) .[5]بخوان ساحلی تاالب ونیز ایتالیا را مدلسازی نمودندتراز آب زیرزمینی آ

های عصبی مصنوعی را مورد بررسی ومقایسه های آموزش شبکهها والگوریتمزیرزمینی مناطق آمریتسار و گوردسپور ایالت پنجاب هند، انواع معماری

 عصبی های شبکه پذیری انعطاف وجود اب.[6]مارکوات حاصل شد-بهترین نتایج از طریق شبکه پیش خور استاندارد با تابع آموزش لونبرگقرار دادند. 

 مواجه مشکل با ناپایدار و ناایستا شدت به زمانی هایسری بینیدرپیش ها شبکه این گاهی هیدروژئولوژیکی، زمانی های سری بینی پیش در مصنوعی

 هایبنابراین روش. بود نخواهد مسئله حل و بینی پیش به قادر شبکه نگیرد، صورت هاداده روی بر پردازشی پیش گونههیچ اگر حالت این در. وندشمی

 هایریس تحلیل برای مناسبی ابزار موجک تبدیل. کرد اشاره موجک تبدیل به توانمی بین این از که شده پیشنهاد شده ذکر مشکل رفع برای متفاوتی

 به هاآن کردن وارد با و کرد تجزیه ایستا زمانی سری چندین به را ناایستا زمانی سری یک توانمی تبدیل این از استفاده با. باشدمی گذرا و ناایستا زمانی

پردازش سیگنال و تصویر است  یترین تبدیالت ریاضی در حوضهتبدیل موجک یکی از مهم .برد باال بینیپیش امر در را شبکه این قدرت عصبی، شبکه

ها تواٌمان در دو بعد زمان و مقیاس مورد بررسی قرار که ایده اصلی آن از تبدیل فوریه برگرفته شد. در تبدیالت موجک، برخالف تبدیل فوریه، سیگنال

 آب تراز زمانی . سری[7] نمودند دهاستفا قروه دشت در آب سطح بینی شپی برای را عصبی موجکی شبکه ( مدل2011) همکاران و گیرد نخعیمی

بود.  تر کم Modflowمدل عددی  با مقایسه در مدل این خطای .شد اعمال عصبی شبکه به سپس و تجزیه موجک هایلیبا استفاده از تبد زیرزمینی

 بردند کار به کانادا کوبک یالتا در تحقیقی سایت دو زیرزمینی آب تراز بینیپیش برای را موجکی عصبی شبکه ( مدل2011چان ) و آداموفسکی

 عصبی شبکه مدل ورودی عنوان به و نموده تجزیه موجک تبدیل با را ماهانه متوسط زیرزمینی آب تراز و متوسط دمای بارش، هایداده هاآن .[8]

های بینی شده با مدل شبکهپیش ( نشان داد که اختالف مقادیر سطح آب زیرزمینی1392کردند. نتایج پژوهش رضوی قهفرخی و همکاران ) استفاده

-نتایج پژوهش .[9] های مدل شبکه عصبی مصنوعی بودبینیتر از پیشگیری شده در دشت شهرکرد کمعصبی نسبت به مقادیر واقعی اندازه-موجک

عصبی -ز طریق مدل ترکیبی موجکبینی شده برای یک ماه آینده ا( نشان داد مقادیر سطح آب زیرزمینی )دشت قم( پیش1393های رجایی و ابراهیمی )

نتایج پژوهش سوریانارایانا و همکاران  .[10] نسبت به دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره تطابق بهتری با مقادیر واقعی داشت

چاه واقع در شهر یساخاپاتنام هند از  3 بینی سطح آب زیرزمینی( نشان داد کارایی مدل ترکیبی تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان برای پیش2014)

های استنتاج ( در پژوهشی کارایی مدل1394مبارکی و فریدونی ) .[11] بهتر است  ARIMAهای عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان ومدل شبکه

نتایج حاکی از کارایی  .[12] رار دادندریز را مورد بررسی قفازی عصبی برای شبیه سازی تراز آب زیرزمینی دشت نی-عصبی و تلفیقی موجک-فازی

( طی پژوهشی با استفاده از مقادیرسطح آب زیرزمینی و بارش صورت گرفته 1394. بروجردی و فریدونی )فازی عصبی بود-باالی مدل تلفیقی موجک

سازی کردند. بر اساس نتایج، مدل عصبی-عصبی،ماشین بردار پشتیبان و موجک-تکنیک فازی 3در دشت شیراز، سطح آب زیرزمینی دشت را با کمک 

ماشین بردار پشتیبان حاصل شد که  767/0عصبی و -موجک 993/0عصبی، -برای فازی 986/0بینی شده و واقعی ضریب رگرسیون بین مقادیر پیش

بینی سطح آب ( به منظور پیش2016. نورانی و موسوی ).[13]عصبی نسبت به ماشین بردار بردار پشتیبان بود-گر دقت باالی فازی عصبی و موجکبیان

های ورودی، مقادیر تراز آب زیرزمینی دشت را با کمک زیرزمینی پیزومترهای نصب شده در دشت میاندوآب آذربایجان غربی، با نویززدایی از داده

های ورودی موجب افزایش از داده. نتایج نشان داد که نویززدایی [14] بینی نمودندعصبی پیش-های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازیشبکه

 درصد شد. 4/13کارایی هر دو مدل تا 

موجک با -عصبی و عصبی-های عصبی، سیستم استنتاج فازیبینی سطح آب زیرزمینی دشت تبریز با کمک مدل شبکههدف از پژوهش حاضر پیش 

 های سطح آب زیرزمینی است.استفاده از ورودی سری زمانی داده
 

 

 هامواد و روش .2
 

عرض شمالی و در شرق دریاچه ارومیه واقع شده  37◦56ʹ-38◦17ʹطول شرقی و  45◦30ʹ-46◦15ʹاین مطالعه بر روی دشت تبریز با موقعیت جغرافیایی 

ربی شود. تودهً کوهستانی سهند در جنوب و جنوب غهای مورو ومیشو محدود میاست. بخش شمال و شرق دشت تبریز به ارتفاعات عون بن علی، کوه

متر است وشیب دشت از شرق  1350های آزاد در حدود آن قرار دارد و ازسمت غرب تا کناره دریاچه ارومیه امتداد دارد. ارتفاع این دشت از سطح آب

د بارش، تبخیر ای ماننهای موردنیاز از شرکت ملی منابع آب ایران جمع آوری شد.چون سطح آب زیرزمینی به فاکتورهای پیچیدهباشد. دادهبه غرب می

گیری و برآورد این پارامترها دشوار و از دسترس خارج است از سری های خاک و توپوگرافی حوضه وابسته است و همچنین اندازهو تعرق ویژگی

( و 1380-1392)سال  12چاه که دارای آمار  20ها زمانی تراز آب زیرزمینی که شامل کلیه اطالعات آبخوان است استفاده شد. بعد از مرتب سازی داده
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برای پیش بینی با مدل درست شد. هابه منظور پیشماهه از داده 5از بقیه کاملتر بودند برای انجام مراحل بعدی پژوهش انتخاب شدند. سری زمانی با تاخیر 

های بهتر و با سایر نرم افزارها از قابلیت . این نرم افزار در مقایسهشد استفاده NeruoSolutions 5.0بینی کردن با شبکه عصبی مصنوعی از نرم افزار 

ها به دو های مدل با کمک شبکه عصبی مصنوعی، ابتدا کل دادهها و خروجیبه منظور شناسایی ارتباط بین ورودی سرعت باالتری برخوردار است.

بینی مدل عملکرد شبکه و بررسی دقت پیش ها برای تست کردندرصد مابقی داده 30ها برای آموزش دادن و درصد کل داده 70بخش تفکیک شد. 

؛ امیری ده احمدی وحسامی 1390[14]پیشنهادی استفاده شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته ونیز پیشنهاد محققین )زارع ابیانه و همکاران 

( MLPخور )، از شبکه پیشANN( در این پژوهش برای مدلسازی سطح آب زیرزمینی با 1392،[16]؛ پورمحمدی و همکاران1391، [15]کرمانی

مارکوات استفاده شد. برای تابع فعالیت جهت تعیین شبکه بهینه از توابع -های پرسپترون چند الیه( با توابع آموزشی لونبرگ( )شبکهBPپس انتشار خطا )

TanhAxon  وSigmoidAxon های ضریب شده، از آماره های عصبی مصنوعی طراحیدر نرم افزار استفاده شد. برای ارزیابی کارایی شبکه

( استفاده شد. مقدار ضریب همبستگی بین 3)رابطه 1ساتکلیف-( و ضریب نش2(، نسبت میانگین مجذور مربعات خطای نرمال )رابطه 1همبستگی)رابطه 

مقدار صفر نزدیکتر باشد مقدار بین صفر و یک قرار دارد و هرچه به  NRMSEمتغییر است وهرچه به این مقادیر نزدیکتر باشد بهتر است.مقدار  1و -1

نزدیکتر باشد بهتر است و با مقدار ضریب همبستگی  1و منفی بی نهایت قرار دارد و هرچه به  1بین  NSبرآوردی دارای خطای کمتری است همچنین 

 رابطه مستقیم دارد.
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 باال در روابط 
woi  گیری شده، سطح آب اندازهwoi گیری شده، همچنین میانگین سطح آب اندازهwei  سطح آب برآوردیwei  میانگین

افزار روش سعی وخطا تعیین شد. برای انجام تحلیل موجک از نرمی میانی در شبکه عصبی با استفاده از های الیهتعداد نرونسطح برآوردی است.

Matlab R2015b استفاده شد به منظور تعیین بهترین نتیجه از تبدیل موجک، با روش سعی وخطا بهترین موجک انتخاب شد بهترین خروجی از نرم-

-های اولیه عینا برای دادههای عصبی مصنوعی برای دادها استفاده از شبکهانتخاب شد. در مرحله بعد، کلیه مراحل اجرا شده ب 2و  1افزار بر اساس آماره 

 .آمده است. 1اند هم تکرار شد. مشخصات پیزومترهای مورد مطالعه در جدول هایی که با استفاده از موجک تجزیه شده
 

های مورد مطالعهمشخصات پیزومتر -1جدول   

شماره 

 پیزومتر

 هاتعداد داده محدوده زمانی گام زمانی (UTM) مختصات جغرافیایی  نام پیزومتر

ارتفاع از سطح 

 دریا

 طول عرض

 156 1380-1392 ماهانه 591800 4207900 1299.02 آخوال داخل روستا 1

 156 1380-1392 ماهانه 597875 4205800 1407.43 قبرستان-اسفهالن 2

 156 1380-1392 ماهانه 604300 4222000 1339.97 الوارسفلی کنارراه آهن 3

 156 1380-1392 ماهانه 629300 4206300 1751.2 ایلخچی بغل کنار 4

 156 1380-1392 ماهانه 598500 4211800 1330.89 باسمنج 5

 156 1380-1392 ماهانه 632650 4206050 1845 باغ معروف 6

 156 1380-1392 اهانهم 589400 4203500 1319.86 بعدازجاده دیزج لیلی خانی 7

                                                                                                                                                    
1 Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient 
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 156 1380-1392 ماهانه 611250 4213150 1409.49 تازه کند کنار راه آهن 8

 156 1380-1392 ماهانه 623750 4209650 1657.8 تبریز کمربند الله زار 9

 156 1380-1392 ماهانه 600400 4227150 1366.66 جاده باسمنج 10

 156 1380-1392 ماهانه 604500 4224400 1369.25 جاده صوفیان رنگرزی 11

 156 1380-1392 ماهانه 577700 4192400 1287.47 برق-جاده صوفیان 12

 156 1380-1392 ماهانه 590625 4223500 1308.04 جاده قراغیل آجرپزی 13

 156 1380-1392 ماهانه 595900 4229100 1333.1 جاده قزل دیزج 14

 156 1380-1392 ماهانه 573550 4197350 1287.82 جنب دیوارگمرک سهالن 15

 156 1380-1392 ماهانه 573500 4197350 1287.84 حسن آبادکاواب 16

 156 1380-1392 ماهانه 592100 4200750 1370.86 حسن آباد 17

 156 1380-1392 ماهانه 600950 4219800 1330.04 خسروشهرقبرستان قدیمی 18

 156 1380-1392 ماهانه 620150 4207150 1682.6 خواجه دیزج 19

 156 1380-1392 ماهانه 611350 4205400 1647.6 دره ائل گولی 20

 

ی میانی در ماهه بدست آمد. تعداد نرون  الیه 5های سطح ایستابی آب زیرزمینی سری زمانی با تاخیر فازی از داده-ورودی مدل شبکه عصبی وعصبی

ها به روش فازی، به روش سعی و خطا حاصل گردید. همچنین برای تجزیه داده -در روش عصبی روش شبکه عصبی مصنوعی و بهترین تابع فعالیت

 داشت. 2و  1های استفاده شد که بهترین نتایج را طبق آماره 5با سطح تجزیه  Harrنظریه موجک، از موجک مادر 

 

 نتایج و بحث . 3

 

در دو مرحله  rو  NRMSE ،NSهای دهد. ارائه نتایج براساس آمارهرا نشان مینتایج بهینه اجرای هر یک از مدل های هوشمند عصبی  2جدول  

 در مرحله آزمون وآموزش چاه پیزومتری 20د عصبی برای نباشد. الزم به ذکر اجرای هر مدل هوشمآموزش و آزمون و مشخصات ساختار بهینه می

 ارائه گردیده است.دراین مرحله  نتایج بهترین چاه پیزومتری  2در جدول ست دلیل اینکه مالک انتخاب شبکه مرحله آزمون ابهصورت گرفت. لیکن 

 

 بهترین نتایج به دست آمده از هر مدل –2جدول  .

 روش شماره پیزومتر آزمون آموزش

NS NRMSE r NS NRMSE r 
 عصبی 11 0.96 0.007 0.91 0.96 0.007 0.90

 فازی-عصبی 6 0.96 0.009 0.91 0.96 0.01 0.91

 موجک-عصبی 12 0.99 0.001 0.99 0.99 0.001 0.99

 

باشد که این نشان میکمتری  Nrmse دیگر دارای ضریب همبستگی باالتر و موجک نسبت به دومدل-مدل عصبی نشان میدهد  2جدول همانطور که 

است که پس تجزیه با موجک این مقدار به  34/0ر با مقدا 14در شبکه عصبی مربوط به پیزومتر  Nrmseدهنده دقت باالی مدل است. بیشترین مقدار 

از دار ضریب همبستگی آن موجک مق-که بهترین نتیجه را در مدل عصبی داشته است در مدل عصبی 11کاهش یافته است همچنین پیزومتر شماره  05/0

نسبت به مدل  14پیزومتر شماره  Nrmseمقدار فازی -. در مدل عصبیکاهش یافته است 04/0به  07/0آن از  Nrmseومقدار  افزایش 99/0به  96/0

که دارای بهترین نتیجه  11. پیزومتر شماره (77/0به  7/0و ضریب همبستگی دارای مقدار بیشتری است )از  (33/0به  34/0ای مقدار کمتر )از عصبی دار

موجک کلیه پیزومترها دارای -عصبی. در مدل بیشتری است Nrmseفازی دارای ضریب همبستگی کمتر و -با مدل شبکه عصبی بود در مدل عصبی

 rتغیییرات بینی مقادیر سطح آب زیرزمینی است. نزدیک به صفر هستند که نشان دهنده قدرت باالی مدل در پیش Nrmseو  99/0ریب همبستگی ض

 1شکل های است.  99/0تا  98/0رات بین موجک این تغیی-است لیکن در عصبی 96/0تا  66/0فازی از -، در مدل عصبی97/0تا  69/0در مدل عصبی از
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به عنوان نتایج بهینه نشان می  14و  13پیزومتر  چاه دوو عصبی موجک برای  فاز ی -، نتایج اجرای بهینه ساختارهای شبکه عصبی مصنوعی، عصبی3تا 

 دهد. 

  

 14و13ای بینی شده با شبکه عصبی مصنوعی در دو چاه مشاهدهیرزمینی مشاهده شده و پیشمقادیر سطح آب ز -1شکل 

 

  

 14و  13 ایدر دو چاه مشاهدهفازی -بینی شده با شبکه عصبیمقادیر سطح آب زیرزمینی مشاهده شده و پیش -2شکل 

 

  

 14و  13ای هموجک در دو چاه مشاهد-بینی شده با شبکه عصیمقادیر سطح آب زیرزمینی مشاهده شده و پیش -3شکل 

 

-فازی وعصبی-یموجک از عصب-عملکرد این سه مدل در مورد این دو چاه به ترتیب به اینگونه است که عصبیها مشخص است شکلاز همانگونه 

عنوان ورودی های تجزیه شده بهموجک به این دلیل که از سیگنال-مدل ترکیبی عصبی و از همبستگی بیشتری برخوردار است.فازی از عصبی بهتر است 

فازی شبیه -عصبیتر از مدل شبکه عصبی و کند توانسته است خصوصیات غیرخطی وغیر ایستای تراز آب زیر زمینی را دقیقشبکه عصبی استفاده می

با تابع فعالیت  و موجک یکسان است-تابع فعالیت برای هردو چاه در مدل شبکه عصبی و عصبی .های واقعی داردوبهترین انطباق را با داده سازی نماید
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، رضوی =r 99/0که مقدار (2012) صورت گرفته توسط نخعی وصابری نصرحاضر با نتایج تحقیق  فازی متفاوت است. نتایج پژوهش-شبکه عصبی

خوانی داشت. ایشان نیز در هم=r  97/0 (1395) و نیکبخت و نوری =rmse  193/0مقدار (1393) رجایی وابراهیمی ،(1392) رانهمکاقهفرخی و 

ی نسبت به ترعصبی نتایج دقیق-مصنوعی وموجک، استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند مدل ترکیبی موجک-های عصبیتحقیق خود از تلفیق شبکه

 های عددی داشت.های عصبی مصنوعی و سایر مدلمدل شبکه

 

 

 گیرینتیجه . 4

 
بینی سطح آب زیرزمینی،پژوهش حاضر بر روی دشت تبریز موجک بر پیش-فازی و عصبی-های عصبی، عصبیمنظور بررسی تاًثیر استفاده از شبکهبه

و  ها تهیه گردیدهای سطح آب آنماه از داد 5ری بودند انتخاب شدند و سری زمانی با تاخیر ی آماچاه که دارای بهترین و بیشترین دوره 20اجراشد. 

موجک از دو مدل عصبی -بینی شده و واقعی نشان داد که مدل عصبیها استفاده شد.نتایج مقایسه آماری مقادیر سطح آب پیشبرای ورودی مدل

بینی توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از تکنیک موجک باعث بهبود پیشر حالت کلی میفازی بهتر است و دارای اختالف کمتری است. د-وعصبی

 های هوش مصنوعی دیگر نیز مورد بررسی قرارداد.توان برای روشگردد که این حالت را میسطح آب زیرزمینی با استفاده از روش عصبی می
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