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بینی تراز آب زیرزمینی موجکی در پیش –استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان 

 دشت اردبیل

 

 

 2فرناز دانشور وثوقی، 1وحید منافیان آذر

 دانشجوی گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر -1

 شکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلاستادیار گروه مهندسی عمران، دان -2

 
 خالصه

اند. خشک مطرح بوده مهیدر مناطق خشک و ن ژهیبه و یآب شرب و کشاورز نیاز منابع مهم و عمده تام یکیهمواره به عنوان  ینیرزمیز یهاآب

 قیتحق نیا در رد.یصورت گ ینیرزمیاز نوسانات سطح آب ز یقیدق ینیبشیآنها، الزم است پ نهیبه تیریمنابع و مد نیا تیاز وضع یبه  منظور آگاه

و  یزمان پردازششیپ یبرا بیبه ترت یبندموجک و روش خوشه لیمورد استفاده قرار گرفت. از تبد لیموجود در دشت اردب زومتریپ 15اطالعات 

حاصله   جینتا. باشدیم ندهیماه آ کی ینیبشیپ یبرا بانیپشتبردار  نیماش ق،یتحق نیمورد استفاده در ا یساز. روش مدلدیاستفاده گرد یمکان

 لینشان داد. استفاده از تبد بانیبردار پشت نیبا ماش یسازرا در مرحله مدل یسنجصحت یبرا 0.89آموزش و  یبرا 0.94متوسط  نییتب بیضر

 دیدقت مدل گرد یدرصد 3.5 شیموجک باعث افزا

 

  اردبیل دشت زیرزمینی، آب تراز بندی،خوشه روش موجک، تبدیل ،بردار پشتیبان ماشینکلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1

ب شیرین دارای اهمیت های اخیر، منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین منبع تامین آهای شدید در سالبا توجه به افزایش تقاضای آب و خشکسالی

های مهندسی، مطالعات هیدروژئولوژی و بینی سطح ایستابی از نظر ایجاد سازهپیشهای زیرزمینی، به منظور مدل کردن سفره آب ] .1[دزیادی هستن

  ] .2[مدیریتی، مصارف کشاورزی و بدست آوردن آبهای زیرزمینی با کیفیت باال، از اهمیت باالیی برخوردار است

فضای مشخصه، شامل توابع خطی با بعد زیاد های یادگیری خاصی هستند که از یک فضای فرضیه به نام های بردار پشتیبان، سیستمماشین

از اصل مینیمم کردن ریسک عملیاتی به جای مینیمم کردن خطای  SVM1بینی مورد استفاده قرار گیرند. مدل توانند برای پیشاستفاده کرده و می

های مختلف در چند سال اخیر در زمینه ریزی درجه دو است. کاربرد این روش به طور کلیکند و شامل حل مساله برنامهسازی تبعیت میمدل

 شود:هیدرولوژیکی دارای پاسخ مناسبی بوده است که در ادامه به تعدادی از تحقیقات انجام یافته در این زمینه اشاره می

های ماشین سه مدلبه مقای بهزاد و همکاران .] 3[انداستفاده کرده SVMبینی جریان ماهانه از مدل برای پیش ون و همکاران محققانی نظیر

های روزانه، هفتگی، دو هفته، ماهانه و دوماهه پرداختند. نتایج در آمریکا در دوره towacoسازی سطح آبخوان بردار پشتیبان و شبکه عصبی در شبیه

 .] 4[تر داشتهای زمانی طوالنینشان از برتری ماشین بردار پشتیبان بر شبکه عصبی به خصوص در دوره

بینی تراز سطح آب زیرزمینی آبخوان ساحلی در بندر های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی را برای پیشروش انیون و همکار

Mukho  کره جنوبی بررسی کردند. نتایج حاکی از کارایی دو روش بود به طوری که مدل شبکه عصبی مصنوعی در مراحل آموزش و آزمون، جذر

تراز  سادهر و همکاران .] 5[داشت اما ضریب راندمان بیشتر در ماشین بردار پشتیبان موجب عملکرد بهتر آن گردیدمیانگین مربعات خطای کمتری 

سازی انبوه در هندوستان را مورد مطالعه قرار دادند. ماشین بردار پشتیبان با به کارگیری الگوریتم بهینه Rentachintalaسطح آب زیرزمینی منطقه 

بینی تراز سطح آب زیرزمینی از خود نشان تومی در تنظیم مقادیر پارامترها، عملکرد بهتری در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی در پیشذرات با رفتار کوان

ح آب سازی سطسازی انبوه ذرات را در مدلهای ماشین بردار پشتیبان و ماشین بردار ارتباط بر پایه الگوریتم بهینهکارایی روش نژائو و همکارا .] 6[داد

به مقایسه  شیری و همکاران .] 7[در چین مورد بررسی قرار دادند. ماشین بردار ارتباط از دقت بیشتری برخوردار بوده است Beijingزیرزمینی ماهانه 

                                                                                                                                                    
1 Support Vector Machines 
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میانگین متحرک در  –فازی، شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و خود همبسته  –ریزی بیان ژن، سیستم استنتاج تطبیقی عصبی های برنامهروش

ریزی بیان ژن بر ها، برتری مدل برنامهدر کره جنوبی پرداختند. نتیجه مقایسه مدل Hongcehonبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی ایستگاه پیش

طحی و زیرزمینی در آبخوان برداری بهینه از منابع  آب سای قوانین احتماالتی جهت بهرهدر مطالعه بازرگان الری و همکاران .] 8[های دیگر بودمدل

دهد که میزان دقت قوانین تخصیص آب محاسبه شده در های بردار پشتیبان بررسی کردند که نتایج مدل نشان میتهران را با استفاده از کاربرد ماشین

ریزی وان تهران در یک دوره برنامهدرصد است. بر اساس این قوانین، تغییرات تجمعی تراز سطح آب زیرزمینی در آبخ 80سنجی بیش از مرحله صحت

به مطالعه سطح دشت مازندران در آبخوان آبرفتی سواحل جنوبی خزر پرداخته غالمی و همکاران .] 9[سانتی متر محدود شده است 80ساله در حد  15

حلقه چاه  118اند. برای این مطالعه، تعداد ده کردهبینی عمق متوسط آب زیرزمینی و تغییرات مکانی آن از ماشین بردار پشتیبان استفااند. آنها برای پیش

از دریا به  مشاهداتی در نظر گرفته شده است. عوامل قابلیت انتقال تشکیالت آبخوان، ارتفاع مکان حفر چاه، میزان بارندگی ساالنه و فاصله مکان چاه

بینی عمق سفره آب شان داده که ماشین بردار پشتیبان قابلیت باالیی در پیشعنوان متغیرهای ورودی به مدل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی ن

اند. آنها چاه بینی سطح آب زیرزمینی دشت کرمان از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده کردهبرای پیش نعمت الهی و همکاران .] 10[زیرزمینی دارد

ها را به صورت تصادفی انتخاب و به تفصیل مورد بررسی قرار داده اند. سپس بهترین ز خوشههای مطالعاتی را به چهار خوشه تقسیم بندی کرده و یکی ا

اند. نتایج حاصل از این روش با شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعی مقایسه گردیده است. های دیگر اعمال کردهساختار بدست آمده از آن را در خوشه

با استفاده از روش رمضانی و همکاران. ] 11[بینی سطح آب زیرزمینی بوده استی بردار پشتیبان در پیشهانتایج حاصل نشان دهنده کارایی بهتر ماشین

ای دشت شهر کرد، اقدام های مشاهدهو ماشین بردار پشتیبان و اطالعات چاه 2(QDA)، تحلیل تفکیک درجه دوم 1 (LDA)های تحلیل تفکیک خطی

ساله  3و  1نتایج حاکی از آن بود که ماشین بردار پشتیبان با داشتن کمترین میانگین خطای نسبی در دوره های سازی سطح آب زیرزمینی نمودند. به شبیه

 .] 1[ها بوده استساله دارای برتری بر سایر روش 10و  5و دقت قابل قبول در دوره های 

زر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان پرداخته است. بینی سطح تراز آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی دریای خبه پیش سلیمانی و همکاران

ین بردار پارامترهای سطح ایستایی و نوسانات آب دریا به صورت ماهانه به عنوان ورودی به مدل انتخاب گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد که ماش

 . ] 12[ان با کاربرد آن، استراتژی مناسب در مدیریت منابع را اتخاذ نمودبینی سطح تراز سفره آب زیرزمینی دارد و می توپشتیبان قابلیت باالیی در پیش

مدت را هنگامی که هدف اطالعات با فرکانس پایین و دقیق است و بازه کوچک آنالیز موجک امکان استفاده از داده با بازه زمانی طوالنی

های هوش پردازش زمانی مدلیرات مثبتی که استفاده از تبدیل موجک در پیشبا توجه به تاث. ] 13[دهدرا وقتی اطالعات فرکانس باال نیاز است می

 موجکی برای پارامترهای هیدرولوژیکی مورد توجه محققان قرار گرفته است.  –مصنوعی در پی داشته است، استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان 

بینی بارش در خصوص پیش ناعبداله زاده و همکار ،] 13[رسوب حوضه می سی سی پی –سازی رواناب برای مدل نورانی و همکاران محققانی نظیر 

موجکی  –از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان  ] 15[ بینی رسوب در رودخانه آجی چایبرای پیش نورانی و همکاران و ] 14[شیرماهانه در دشت عجب

بینی تراز آب زیرزمینی دشت اردبیل مطالعه ای انجام نشده است که در این تحقیق بدان رای پیشاند. اما در خصوص استفاده از این روش باستفاده کرده

 پرداخته خواهد شد.

های مختلفی موجود باشد، باشد، اما زمانی که در منطقه مورد مطالعه ایستگاهتبدیل موجک هرچند قابلیت پیش پردازش زمانی را دارا می

های خوشه بندی برای پیش پردازش مکانی داده یش پردازش روی داده ها صورت گیرد. در این راستا می توان از روشالزم است از لحاظ مکانی نیز پ

ها نقایصی را در مواجهه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی، این الگوریتمهای داده محور در مدلپذیر مدلرغم ماهیت انعطافعلی. ] 16[ ها استفاده کرد

ها در بیشتر دهد. ابعاد وسیع سریشود، از خود نشان میی وسیعی را شامل میرولوژیکی که عموماَ غیر ایستا بوده و محدودههای هیدبا سیگنال

پردازش بندی نقشه های خود سازمانده ابزاری برای پیششود. روش خوشهسازی میسازی فرآیند در مدلها باعث کندی آموزش و شبیهسازیمدل

های همگن و ها و نواحی به گروهها، ایستگاهبندی دادههای ورودی و افزایش دقت مدل و همچنین دستهباعث کاهش حجم داده باشد کهمکانی می

 .  ] 17[ شودهای موثر و کارآمد میسازی ساختار مدل با انتخاب دادهبهینه

های ورودی همچنین برای کاهش حجم داده  SOMبندیبینی سطح آب زیرزمینی دشت اردبیل از روش خوشهدر این تحقیق برای پیش

های موثر و کارآمد، استفاده شده است و ماشین سازی ساختار مدل با انتخاب دادههای همگن و بهینهها و نواحی به گروهها، ایستگاهبندی دادهبرای دسته

به علت نیاز  WSVMباشد. مدل ترکیبی می FFNNصبی پیشرو سازی از نوع شبکه عگر مورد استفاده برای مدلبردار پشتیبان و شبکه عصبی تخمین

 زمانی و برای بهبود در نتایج استفاده شد.  سری ی فصلی بودنپردازش و غلبه بر پدیدههای زمانی تراز آب زیرزمینی به پیشسری

                                                                                                                                                    
1 Linear Discriminant Analysis  
2 Quadratic Discriminant Analysis 
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 مواد و روش ها .2
 

یرزمینی زبینی سطح تراز آب ارش و رواناب و  در این تحقیق برای پیشهای ببینی سطح تراز آب زیرزمینی دشت اردبیل، دادهدر این تحقیق برای پیش

به عنوان ورودی استفاده شده و سطح تراز آب  (t-1)( و یک ماه قبلtهای بارش و رواناب و سطح تراز آب زیرزمینی در زمان حال)دشت اردبیل، داده

ها و همچنین شناسایی پیزومترهایی که دارای به منظور پیش پردازش مکانی دادهزیرزمینی ماه آینده به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شده است. 

شود. سپس با استفاده از بیشترین ضریب سیلوهه انجام می SOMبندی با استفاده از روش بیشترین همبستگی مکانی با یکدیگر هستند، فرآیند خوشه

سازی، گردد. سپس جهت افزایش دقت مدلسازی با ماشین بردار پشتیبان انجام میشود. در مرحله بعد مدلپیزومتر مرکزی هر خوشه انتخاب می

 –سازی با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان پردازش زمانی داده ها توسط تبدیل موجک انجام می گیرد. در مرحله بعد مدلپیش

  گردد.مقایسه میسازی با یکدیگر انجام یافته و نتایج این دو مدل  (WSVM)موجکی

 

 ماشین بردار پشتیبان -2-1
های عصبی انواع شبکه سایر برخالف SVMهای معرفی شد. شبکه] 18[کرتزواپنیک و  توسط 1995در سال  SVMاختصار  بردار پشتیبان یا به ماشین

)3, MLP2, RBF1(ANFIS عنوان تابع هدف در نظر گرفته و مقدار تی را بهبندی را کمینه کنند، ریسک عملیاسازی یا طبقهبجای اینکه خطای مدل

های صورت سری کمیتبندی صحیح را بهبندی یک مجموعه داده به دو گروه، ریسک عدم طبقهدر طبقه SVMکنند. شبکه بهینه آن را محاسبه می

ا بر مبنای کمینه کردن مقدار خطای تفکیک ارائه حل مسأله ر راه MLPکند؛ اما شبکه عصبی عددی بیان کرده، سپس مقدار کمینه آن را محاسبه می

 :] 19[ شودتعریف می (1) ها در حالت کلی بصورت رابطهکنندهتفکیک معادلهکند. می
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 کتبدیل موج 2-2

 :2، رابطه شود، به صورت زیر تعریف میx(t)تبدیل موجک با مقیاس زمانی یک سیگنال زمانی پیوسته، 

 (2)                                                               

است که  gنشان دهنده تبدیل موقت تابع  bبزرگنمایی و فاکتور  aتابع موجک یا موجک مادر است. پارامتر  g(t)دهد. که * تابع مزدوج را نشان می

 .] 13[ ،1، شکل دهدرا می bامکان مطالعه سیگنال در پیرامون 

 

 
 تبدیل موجک  -1شکل 

                                                                                                                                                    
4 Adaptive Neuro Fuzzy Inference System  
5 Radial Basis Function  
6 Multi Layer Perceptron  
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 منطقه مورد پژوهش 2-3

 38دقیقه تا  3درجه و  38ایی منطقه مورد مطالعه، دشت اردبیل است که در شمال غربی ایران واقع شده است. این دشت بطور تقریبی، در عرض جغرافی

دقیقه شرقی واقع شده است. دشت اردبیل مشرف بر ارتفاعات بخش  20درجه و  48دقیقه تا  55درجه و  47دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  27درجه و 

باشد. متوسط بارش ساالنه لومتر مربع میکی 990غربی رشته کوه البرز)ارتفاعات تالش( و در امتداد دامنه شرقی سبالن قرار دارد. مساحت آن در حدود 

باشد. پر باران ترین ماه سال ماه اردیبهشت و کم باران ترین آن ماه مرداد است. میانگین دمای ساالنه میلیمتر می 304در ایستگاه سینوپتیک اردبیل حدود 

موقعیت جغرافیایی دشت اردبیل را  3شود. شکل ن محسوب میدرجه سانتیگراد است و یکی از نواحی سردسیر ایرا 9ایستگاه سینوپتیک اردبیل حدود 

 298های استفاده شده نشان داده شده است مورد مطالعه قرار گرفته است. طول داده (P)ایستگاه پیزومتری که با حرف  15نشان می دهد. در این پژوهش 

اند. همچنین این حوضه دارای یک ایستگاه رواناب در اردبیل تهیه گردیده ای استانباشد که از سازمان آب منطقهمی  12/1391تا  3/1367ماه، از سال

موقعیت جغرافیایی دشت  2مشخص شده است. شکل   (I)باشد که با حرفنشان داده شده و شش ایستگاه بارش می(R) حوضه که با حرف  خروجی

 دهد.ا نشان میاردبیل و موقعیت ایستگاه های پیزومتریک، باران سنجی و ایستگاه رواناب ر

 
 موقعیت جغرافیایی دشت اردبیل و موقعیت ایستگاه های پیزومتریک، باران سنجی و ایستگاه رواناب  -2شکل 

 

 معیار ارزیابی موفقیت 2-4

ریب برای یک خوشه درجه گیری اعتبار خوشه استفاده نمود. این ضتوان به عنوان معیاری برای اندازهبندی مکانی، از ضریب سیلوهه میدر مرحله خوشه

ها بیانگر کمی شباهت ایستگاه  S(i)است. مقادیر کوچک  iمقدار سیلوهه پیزومتر   S(i)کند که در آنهای داخل یک خوشه را بیان میشباهت ایستگاه

فاصله اقلیدسی است که  a(i)گیری شود.ها اندازهتواند با استفاده از متوسط سیلوهه برای مجموعه کل دادهبندی میدر همان خوشه است. کیفیت خوشه

را از  iفاصله اقلیدسی است که کمینه نامشابهتی متوسط ایستگاه  b(i)گیرد. اندازه می Aهای دیگر در خوشه را از تمام ایستگاه iمشابهتی خوشه متوسط نا

 . ] 20[(، 3کند، رابطه )بیان می Aهای دیگر در غیر از خوشه ایستگاه

(3)                                                                      

( به منظور ارزیابی 5( و جذر میانگین مربع خطاها)رابطه شماره 4)رابطه شماره  R)2(بینی، دو معیار مختلف ضریب تبیین در مرحله پیش

 است.  تر استفاده شدهکارایی هر شبکه و توانایی آن برای پیشگویی دقیق

 (4)                                                                                                            

(5)                                                                        
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میانگین  های مشاهداتی داده iobsGبینی شده(،  های محاسباتی )مقدار پیشداده icomGهداتی، های مشاتعداد داده Nکه در این روابط 

 به یک نزدیک شود، جواب بهتری برای مدل حاصل شده است. 2Rبه صفر و  RMSEهای مشاهداتی است. هرچه داده

 

 نتایج و بحث .3

 SOMبندی با ابزار نتایج خوشه  3-1

پردازش تواند باعث بروز خطاهای محاسباتی زیادی گردد. پیشتگاه پیزومتریک موجود در سطح حوضه دشت اردبیل، میایس 15ت استفاده از اطالعا

بخشد، بلکه زمان الزم جهت آموزش شبکه را تا حد قابل توجهی کاهش های ورودی نه تنها با کاهش ابعاد مدل، کارایی آن را بهبود میمکانی داده

دوبعدی برای طبقه به منظور طبقه بندی پیزومترها به  SOMپیزومتر منتخب به شبکه خوشه بندی  15وشه بندی، مقادیر دهد. در مرحله اول خمی

دوبعدی، شناسایی خصوصیات کلی پیزومترها و عملکرد آنها در حوزه دشت اردبیل  SOMهایی با الگوی مشابه، استفاده شد. هدف از انجام خوشه

( مورد امتحان قرار 9X9، الی 3X3 ،4X4 ،5X5در مرحله اول برای اندازه های مختلف) Kohonenدوبعدی، الیه  SOMباشد. به منظور اعمال می

الیه خروجی شبکه  Hitsالف نقشه -3دوبعدی مناسب انتخاب گردید. شکل  SOMبه عنوان  Kohonen  ،5X5گرفت. بعد از آزمون و خطا الیه 

SOM 5X5 دهد. نقشه را نشان میHits مایی از الیه خروجی شSOM دهد. است که هر نرون آن تعداد ورودی های داخل آن خوشه را نشان می

های همسایگی را که توسط ب فاصله وزن-3شود. شکل های داخل هر خوشه بطور نسبی توسط اندازه قطعه رنگی نیز نشان داده میتعداد ورودی

SOM های خروجی همسایه خود است. ها با نرونی آنهای خروجی و رابطهی نرونسایگی نشان دهندهدهد. فاصله وزن های همبدست آمده، نشان می

تر نمایانگر های تیرههاست. رنگهای کشیده شده بیانگر فاصله بین نرونو شش ضلعی SOMهای خروجی ی نرونهای منظم نشان دهندهشش ضلعی

دهد که مقادیر تراز آب زیرزمینی نشان می 3ی کمتر است. نتایج به تصویر کشیده شده در شکل تر نمایانگر فاصلههای روشنی بیشتر و رنگفاصله

 گروه تقسیم شوند. 5توانند به می

 

 
 

 های همسایگیی وزن، )ب( فاصلهHitsدوبعدی برای متغیر تراز آب زیرزمینی، )الف( نقشه  SOMبندی نتایج خوشه  -3شکل 

بندی پیزومترها به تعداد یک بعدی برای طبقه SOMهای انتخاب شده در مرحله اول،  ظور اطمینان از تعداد خوشهدر مرحله بعدی، به من

های تعیین شده در مساوی تعداد کالس Kohonenهای الیه شود. در این مرحله، تعداد نرون( استفاده می5X1های تعیین شده در مرحله اول)کالس

، ضریب سیلوهه SOMبندی با اند. برای ارزیابی عملکرد خوشهنشان داده شده 1خوشه در جدول  5بندی پیزومترها به خوشهباشد. نتایج مرحله اول می

بندی مورد استفاده قرار گردید. از فاصله اقلیدسی برای انتخاب پیزومتر مرکزی به عنوان بهترین نماینده الگوی آب گیری اعتبار خوشهبرای اندازه

 آورده شده است.  1خوشه استفاده گردید. ضرایب سیلوهه در ستون سوم جدول زیرزمینی هر 

هایی با دو پیزومتر، باشند. در خوشهپیزومترهای مرکزی دارای باالترین مقدار این ضریب می 1مطابق مقادیر سیلوهه ارایه شده در جدول 

آورده شده است. مطابق این  1شد. پیزومترهای مرکزی در ستون چهارم جدول  پیزومتر با مقدار ضریب سیلوهه باال به عنوان پیزومتر مرکزی انتخاب

 های دوم و چهارم کمترین ارتباط را دارند. جدول، پیزومترهای خوشه پنجم با داشتن باالترین مقادیر این ضریب، بیشترین ارتباط و همچنین خوشه

 

 

 

 

 

 الف ب الف
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 لبندی تراز آب زیرزمینی دشت اردبینتایج خوشه  -1جدول 

 پیزومتر مرکزی ضریب سیلوهه پیزومترها شماره کالس

 P2, P12 0.72 _  0.48 P12 1کالس 

 P1, P8, P11 0.11 _ 0.6 _ 0.47 P8 2کالس 

 P3, P5, P13, P15 0.79 _ 0.76 _ 0.88 _ 0.86 P5 3کالس 

 P4, P6, P9, P10 0.44 _ 0.63 _ 0.04_  0.66 P4 4کالس 

 P7, P14 0.96 _ 0.94 P7 5کالس 

 

 (SVMسازی با مدل ماشین بردار پشتیبان)نتایج مدل 3-2

بینی تراز بندی پیزومترهای تراز آب زیرزمینی دشت اردبیل به پنج خوشه، برای هر خوشه، با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان پیشبعد از انجام خوشه

و یک ماه قبل  (P(t))ات تراز آب زیرزمینی پیزومترهای مرکزی هر خوشه در ماه جاری آب زیرزمینی برای ماه آینده انجام گرفت. برای این کار اطالع

(P(t-1)) و نیز اطالعات بارش(I) و رواناب(R) های ورودی در نظر گرفته شد. با توجه به تشابه نوسانات تراز آب زیرزمینی پیزومترهای به عنوان داده

بینی تراز آب زیرزمینی برای خوشه مربوط در آینده استفاده شود. تواند برای پیشپیزومتر مرکزی می واقع در یک خوشه از یک الگوی مشابه، تراز آب

و  در خصوص استفاده از پارامترهای بارش و رواناب با گام تاخیر مناسب، نکته حایز اهمیت انتخاب پارامترهایی است که بیشترین همبستگی خطی

 نی داشته باشد.ارتباط را با پارامتر تراز آب زیرزمی

سنجی انتخاب گردیدند. جهت ها برای صحتدرصد داده 40الی  35ها برای آموزش و حدود درصد داده 65الی  60سازی حدود برای مدل

 د.دهسازی با روش ماشین بردار پشتیبان را نشان مینتیجه مدل 2جدول از محیط نرم افزار متلب استفاده گردید.  SVMسازی توسط شبکه مدل

 

 نتایج و آمارهای مدل شبکه ماشین بردار پشتیبان برای یک ماه آینده -2جدول شماره 

 RMSE  متغیر    متغیرهای ورودی               شماره

 آزمایش آموزش آزمایش آموزش خروجی به شبکه       کالس

1 P12(t),P12(t-1),Q(t) P12(t+1) 0.977 0.958 0.006 0.005 

2 P8(t),P8(t-1),I3(t-1),Q(t-2) P8(t+1) 0.935 0.869 0.044 0.034 

3 P5(t),P5(t-1),Q(t-1) P5(t+1) 0.99 0.99 0.023 0.015 

4 P4(t),P4(t-1),I4(t),Q(t) P4(t+1) 0.819 0.667 0.038 0.023 

5 P7(t),P7(t-1),I4(t-1),Q(t-1) P7(t+1) 0.955 0.94 0.006 0.004 

 بهترین  2باشد. بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره در اکثر پیزومترها می SVMازی توسط شبکه سنتایج حاکی از دقت باالی مدل

باشد. بر این می P5و پیزومتر مرکزی  3سنجی مربوط به خوشه شماره برای آموزش و صحت 0.99سنجی با مقادیر مشابه در بخش آموزش و صحت

خوشه ها از دقت کمتری برخوردار است. که دلیل آن را می توان در مواردی نظیر مقدار ضریب سیلوهه پایین،  نسبت به سایر 4اساس خوشه شماره 

ب قرارگیری در مناطق دارای کشت دیمی واقع بین دو شهر بزرگ اردبیل و نمین، وجود چاههای متعدد غیر مجاز، برداشت بی رویه از سفره های آ

 وی رودخانه بالیخلی چای جستجو کرد.     زیرزمینی و نیز احداث سد یامچی ر

سازی های سازی از طریق روش ماشین بردار پشتیبان و بررسی نتایج حاصله، این بار جهت افزایش بهره وری و دقت مدلپس از انجام مدل

و شباهت سیگنال  Daubechies-4 (db4)شود. با توجه به ساختار موجک مادر انجام شده از روش پیش پردازش موجک بر روی داده ها استفاده می

می تواند ویژگی های سیگنال را در بر گیرد و به عنوان موجک مادر تجزیه کننده در این پژوهش  db4تراز آب زیرزمینی به آن، بنابراین موجک مادر 

، (Lزیرسری جزیی  Lو  (t)قریبی زیرسری)یک زیرسری ت L+1، منجر به Lتجزیه سری زمانی تراز آب زیرزمینی در درجه  . ]17[انتخاب گردید

 ،...2 ،1i=)(t)13[6، رابطه به عنوان درجه تجزیه بهینه مطابق رابطه زیر در نظر گرفته شد 3شود. درجه تجزیه ( می[ . 

(6)                           L=log N 
بدست می آید که درجه  N ،5/2=L=298باشد. در این مطالعه با داشتن میبه ترتیب درجه تجزیه و طول سری زمانی  Nو  Lکه در آن 

 3 صورت گرفت. جدول شماره SVMسازی توسط در نظر گرفته شد. در این مرحله پس از انجام پیش پردازش داده ها توسط موجک، مدل 3تجزیه 

 دهد.با موجک را نشان میسازی توسط شبکه ماشین بردار پشتیبان و مدل ترکیبی آن نتایج حاصل از مدل
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 WSVMسازی با مدل ترکیبی نتایج و آماره های مدل  -3جدول 

 RMSE  متغیر متغیرهای ورودی شماره

 آزمایش آموزش آزمایش آموزش خروجی به شبکه *       کالس

1 Pi12(t),Q(t) P12(t+1) 0.993 0.973 0.003 0.004 

2 Pi8(t),I3(t-1),Q(t-2) P8(t+1) 0.962 0.901 0.033 0.029 

3 Pi5(t),Q(t-1) P5(t+1) 0.997 0.995 0.013 0.011 

4 Pi4(t),I4(t),Q(t) P4(t+1) 0.898 0.822 0.028 0.017 

5 Pi7(t),I4(t-1),Q(t-1) P7(t+1) 0.979 0.967 0.004 0.003 

 دیل موجک در ورودی شبکهزیرسری های حاصل از تجزیه سری زمانی پارامتر تراز آب زیرزمینی توسط تب Pi*مقادیر

برای آزمایش می باشد و تاثیر مثبت  0.93برای آموزش و  0.97بیانگر ضریب تبیین متوسط  WSVMنتایج بدست آمده برای مدل سازی به روش 

جه گیری کرد که این موجکی می توان نتی –سازی پشتیبان با بررسی نتایج روش مدلاستفاده از پیش پردازش داده ها توسط موجک را نشان می دهد. 

 3باشد. خوشه شماره بینی مقادیر تراز آب زیرزمینی برای یک ماه آینده برخوردار میها از دقت بسیار باالیی در امر پیشنوع مدل سازی در اکثر خوشه

محاسباتی برای مقادیر آموزش  الف نمودار مقادیر مشاهداتی در مقابل-4ضعیفترین خوشه می باشد.شکل  4به عنوان بهترین خوشه و خوشه شماره 

سنجی را برای پیزومتر ب نمودار مقادیر مشاهداتی در مقابل محاسباتی مقادیر صحت-4برای مثال نشان داده شده است. همچنین در شکل  P5پیزومتر 

P5 وان نمونه نشان داده شده است. به عن 
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 الف( قسمت آموزش، ب( قسمت آزمایش 5( نمودار مقادیر مشاهداتی در مقابل محاسباتی پیزومتر 4ل )شک

 
توان اینطور باشند. بنابراین میشود که مقادیر مشاهداتی و محاسباتی از انطباق خوبی نسبت به یکدیگر برخوردار میمشاهده می 4 طبق شکل   

 تواند قابل اتکا باشد.بینی سطح تراز آب زیرزمینی میت و دقت باالیی صورت پذیرفته و نتایج حاصله برای پیشسازی با کیفینتیجه گرفت که نحوه مدل

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه .4

سازی تراز آب زیرزمینی دشت اردبیل با روش ماشین بردار برای پیش پردازش مکانی، مدل SOMبندی در این مطالعه با استفاده از روش خوشه

سازی از ابزار برای آزمایش بدست آمد. برای افزایش دقت مدل 0.89برای آموزش و  0.94انجام گرفت که ضریب تبیین متوسط  (SVM)انپشتیب

سازی داشتند. به صورت کلی می توان این درصدی دقت مدل 3.5ها، استفاده گردید. نتایج حاکی از افزایش موجک برای پیش پردازش زمانی داده

بینی تراز آب زیرزمینی دشت اردبیل موجکی به عنوان ابزاری مطمئن و کارا، دارای قابلیت پیش-یری کرد مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبانگطور نتیجه

از توان  با دقت باال می باشند. در این تحقیق تنها از پارامترهای هیدرولوژیکی بارش و رواناب استفاده شده است. برای بررسی و مطالعه بیشتر می

از کارایی و توانمندی باالیی   WSVMسازی استفاده کرد. علیرغم اینکه مدل پارامترهای ورودی دیگری همچون تبخیر، دمای روزانه برای مدل

ه های هوش مصنوعی در ترکیب با موجک را نیز مورد مطالعه قرار داده و دقت آنها را سنجید. با توجه بباشد، می توان سایر روشبرخوردار می

 بینی سایر پدیده های هیدرولوژیکی استفاده کرد.سازی برای پیشمی توان از این نوع مدل WSVMتوانمندیهای مدل 
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