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چکیده
مدلسازی بهعنوان روشی کارآمد با کمترین هزینه ،امکان مطالعه پیچیدگی جریان آب زیرزمینی را
برای مدیران فراهم مینماید .هدف این تحقیق مقایسه مدل عددی ،روشهای هوشمند عصبی و
زمین آمار در مدلسازی تغییرات سطح آب زیرزمینی میباشد .بدین منظور اطلاعات آبخوان دشت
همدان – بهار بهعنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب منطقه ،مورد مطالعه قرار گرفت .در این
پژوهش از کد عددی  MODFLOWدر نرمافزار  ،GMSشبکه عصبی مصنوعی و روش عصبی -
فازی در نرمافزار  ،NeuroSolutionروش عصبی – موجک در نرمافزار  MATLABو روش زمین آمار
در نرمافزار  ArcGISاستفاده گردید .مقایسه نتایج نشان داد که دقت روشهای محاسبه سطح آب
زیرزمینی برحسب کمترین آماره مجذور میانگین مربعات خطای نرمال ( ،)NRMSEبهترتیب به
روش عصبی  -موجک ،عصبی – فازی ،زمین آمار ،شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی تعلق
داشت .بهطوری که مقدار آماره  NRMSEدر روش عصبی  -موجک بهعنوان روش بهینه ،برابر 0/11
درصد و در روش مدل عددی برابر  2/2درصد بدست آمد .مقدار ضریب همسبتگی روشهای فوق
بهترتیب  0/999و  0/909بود .بنابراین میتوان کاربرد روشهای ترکیبی هوشمند عصبی بهویژه
نظریه موجک را در محاسبه سطح آب زیرزمینی مناسبتر از روش زمین آمار و مدل عددی دانست.
ضمن آنکه در روشهای هوشمند عصبی از متغیرهای زودیافت طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از
سطح دریا بهعنوان بردار اطلاعات ورودی استفاده شد  .نتایج پهنهبندی سطح آب زیرزمینی آبخوان
نیز گویای روند کاهش سطح آب زیرزمینی از بخش غرب به شرق آبخوان بود که همسو با گرادیان
هیدرولیکی میباشد.
کلیدواژگان :مدل عددی ،عصبی ˚ موجک ،عصبی  -فازی ،زمین آمار ،سطح آب زیرزمینی.
مقدمه
 .1مسئول مقاله :استان همدان ،شهرستان ملایر ،دانشگاه ملایر ،دانشکده کشاورزی ،گروه علوم و مهندسی خاکشناسی.

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 14:07 IRDT on Tuesday May 22nd 2018

آمار در تخمین سطح آب زیرزمینی
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افزایش روزافزون جمعیت ،احداث کارخانجات صنعتی و بروز خشکسالیهای اخیر ،کمیت آبهای زیرزمینی را
تحت تاثیر قرار داده است .منابع آب زیرزمینی از طریق تعامل مستقیم با منابع آب سطحی مثل رودخانهها و
دریاچهها و تعامل غیر مستقیم از طریق روند تغذیه ،با پدیده تغییر اقلیم در ارتباط است .بنابراین محاسبه
سطح آب زیرزمینی بهمنظور پیشبینی رفتار سیستم آبهای زیرزمینی در مطالعات هیدروژئولوژی مناطق
مختلف مورد توجه قرار گرفته است (تندیسه و همکاران .)2 :2972 ،مدل آب زیرزمینی بهعنوان ابزار مدیریتی
برای مقاصد مختلف از جمله فراهم آوردن چارچوبی جهت سازماندهی دادههای هیدرولوژی ،کمیسازی
خصوصیات و رفتار سیستمها و امکان پذیر نمودن پیشبینی کمی پاسخ سیستمها به تنشهای خارجی ،کاربرد
دارد .روشهای تخمین سطح آب زیرزمینی را میتوان با سه رویکرد دنبال نمود .در رویکرد اول ،هدف ایجاد
مدلهای ریاضی ،تجربی و فیزیکی براساس مفاهیم انتقال جریان و حل معادلات هیدرولیک جریان در
محیطهای متخلخل است .مدلهای ریاضی آبهای زیرزمینی،مجموعهای از معادلات دیفرانسیل میباشند که
چگونگی جریان آب زیرزمینی را شبیهسازی میکنند (پریکت .)289 :2791 ،2مدل  MODFLOWیک کد
مدلسازی آب زیرزمینی تفاضلات محدود است که در محیطهای مختلف تحت شرایط سیستمهای تکبعدی،
شبه دوبعدی یا کاملا سهبعدی به طور گسترده مورد آزمایش قرار گرفته است (کرسیک .)221 :2779 ،2کاربرد
مدل عددی  MODFLOWدر محاسبه سطح آب زیرزمینی دشت زرین گل در حوضه آبریز گرگانرود (ابارشی و
همکاران ،)242 :2979 ،دشت نورآباد لرستان (پورحقی و همکاران ،)92 :2979 ،دشت تویسرکان (شکوهی و
همکاران ،)2 :2979 ،دشت نهاوند (بانژادو همکاران،)89 :2972 ،دشت بیرجند (محتشمی و همکاران:2971 ،
 ،)2حوضه رودخانه ماهش در هند (خدری و پنده ،)2 :2129 ،9دشت دامغان (کاظمی و همکاران)99 :2121 ،8
،لایه آبدار نوبیان1کشور مصر (کیم و سلطان )94 :2112 ،9مورد استفاده قرار گرفته است .نایاک و همکاران9
( )2119:99نیازمندی این روشها به دادههای متنوع ،نداشتن تشابه نتایج به دست آمده از مناطق مختلف در
شرایط مشابه و پیچیده و غیرخطی بودن رابطههای بین متغیرهای مؤثر بر سطح آبهای زیرزمینی را سبب
ناکارآمدی مدلهای ریاضی دانستهاند .در رویکرد دوم با ابداع روشهای هوشمند که ابزاری توانمند،
انعطافپذیر و مستقل از مدلهای دینامیکی هستند ،تغییرات سطح و حجم سفره قابل بررسی است .روشهای
هوشمند در پیشبینی سریهای زمانی غیرماندگار و حل مسایل پیچیده مهندسی ،ابزاری توانمند و
مؤثرهستند (چانگ و چانگ2119:2 ،4؛ فقیه .)2121:29 ،7کاربرد روشهای هوشمند عصبی در محاسبه سطح
آب زیرزمینی نقاط مختلف گزارش شده است (محتشمی و همکاران ،2947:2،مختاری و همکاران،
 ،2972:981تسلطی و همکاران ،2 :2942 ،یانگ و همکاران .)2117:849 ،21در رویکرد سوم کاربرد روشهای
زمین آمار در پیش بینی سطح آب زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته است .تفاوت اصلی روشهای زمین آمار با
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آمار کلاسیک د ر این است که در آمار کلاسیک نمونههای جامعه مستقل از هم هستند و وجود یک نمونه هیچ
اطلاعاتی در مورد نمونه بعدی به ما نمیدهد .اما در روشهای زمین آمار وجود همبستگی مکانی بین مقادیر
یک متغیر در یک ناحیه مورد بررسی قرار میگیرد (دهقانی و نورعلیئی .)99 :2971 ،دهقانی و نورعلیئی
( )2971:99کاربردروش زمین آمار را موفقتر از شبکه عصبی مصنوعی (ANN)2در محاسبه تغییرات سطح آب
زیرزمینی دشت نورآباد استان لرستان دانستند .حبیبی و همکاران ( )2978:41مدل ترکیبی ژنتیک ˚
کریجینگ را در پیشبینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت هادیشهر مناسبتر از روش عصبی  -فازی
ارزیابی نمودند .زارع ابیانه و بیات ورکشی ( )2972:2با مقایسه روشهای هوشمند عصبی و زمین آمار در
محاسبه سطح آب زیرزمینی دشت همدان ˚ بهار اظهار داشتند که دقت روشهای مورد استفاده بر حسب
خطای کمتر مقادیر سطح ایستابی محاسبه شده بهترتیب به روشهای عصبی  -ژنتیک ،پرسپترون چند لایه،
تابع پایه شعاعی و عصبی ˚ فازی تعلق داشت .نخعی و صابری نصر ( )2972:89با مقایسه روش عصبی ˚
موجک ( )Wavelet ˚ ANNو مدل  MODFLOWدر محاسبه نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قروه استان
نشان دادند که روش عصبی ˚ موجک نسبت به مدل عددی کارایی بالاتری دارد .برتری شبکه عصبی مصنوعی
نسبت به مدل عددی  MODFLOWدر شبیهسازی تراز هفتگی آبهای زیرزمینی آبخوان آبرفتی واقع در
ادیشای هند توسط موهانتی و همکاران)2129:94( 2گزارش شد .محمدی)2114:229( 9کمتر بودن ورودیها و
سرعت بالای شبکه عصبی مصنوعی را عامل برتری آن نسبت به مدل عددی  MODFLOWدر محاسبه سطح
آب زیرزمینی دانست .ژانگ و همکاران )2117:2( 8با روش ترکیبی عصبی ˚ فازی  -موجک ،تغییرات سطح
آب دریاچه پویانگ چین را پیشبینی و گزارش نمودند که روش تلفیقی عصبی ˚ فازی ˚ موجک ،دقت بالاتری
نسبت به روش عصبی ˚ فازی دارد .مانزیون و همکاران )2119:887( 1بهدلیل تأثیر مستقیم بارندگی و رواناب
بر سطح آب زیرزمینی از متغیرهای مذکور بهعنوان پارامترهای ورودی مدل  PIRFICTبرای تعیین مناطقی که
با خطر کمبود آب در درحوضه آبریز رودخانه جاردیم در بزریل مواجهاند ،استفاده و گزارش نمودند که این مدل
ابزاری مناسب برای پیشبینی تغییرات سطح آب زیرزمینی میباشد .راترمن و همکاران )2111:2( 9مدلی از
ترکیب نرمافزارهای  ArcViewو  MATLABبرای مدلسازی تغییرات سطح آب زیرزمینی استان اوترخت 9در
کشور هلند ارائه نمودند .این مدل قابلیت مدلسازی تغییرات سطح آب زیرزمینی به صورت سهبعدی را داشت.
بررسی منابع نشان میدهد که عملکرد روشهای هوشمند محاسبه سطح آب زیرزمینی ،در نقاط مختلف
متفاوت میباشد .ضمن آنکه مطالعات محدودی درخصوص مقایسه جامع روشهای هوشمند عصبی ،زمین
آمار و مدل عددی صورت گرفته است .بنابراین انجام مطالعه در نقاط مختلف با استفاده از روشهایی با ماهیت
متفاوت ،ضروری بهنظر میرسد .دشت همدان  -بهار منبع تامین بخش مهمی از آب موردنیاز شرب و کشاورزی
در استان همدان میباشد که در سالهای اخیر با افت شدید سطح آب مواجه شده است .پیشبینی سطح آب
زیرزمینی آبخوان مورد نظر جهت مدیریت منابع آب از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این پژوهش ،باتوجه
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روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه

دشت همدان – بهار با وسعت  441کیلومتر مربع بین طول شرقی ´ 84° 29تا ´ 84° 99و عرض شمالی ´87
 98°تا ´ 91° 12قرار گرفته و دارای  2411-2911متر ارتفاع از سطح دریا میباشد.حوزه آبریز این دشت
موسوم به سیمینهرود با وسعت  2817کیلومترمربع در دامنه شمالی ارتفاعات الوند واقع است .گسترش سطحی
آبخوان اصلی دشت  894کیلومترمربع و وسعت ارتفاعات  2197کیلومتر مربع میباشد .خروجی حوزه در اراضی
کوشک آباد از ناحیه شمالی و سفره آب زیرزمینی با دشتهای کبودرآهنگ و قهاوند ارتباط هیدروژئولوژیکی
دارد .شکل ( )2موقعیت آبخوان دشت مورد مطالعه رانشان میدهد.

شکل ( .)1موقعیت منطقه مورد مطالعه

روشهای مورد استفاده

مقادیر سطح آب زیرزمینی از یک مدل عددی ،سه مدل هوشمند عصبی شامل شبکه عصبی مصنوعی
) ،(ANNسیستم استنتاج تطبیقی عصبی  -فازی )CANFIS(2و روش عصبی  -موجک ( ،)Wavelet - ANNو
روش زمین آمار محاسبه گردید .سپس ارزیابی هر یک از روشها با شاخصهای خطاسنجی صورت گرفت.
مدل عددی
Neuro-Fuzzy Inference System

1Co-active
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به ضرورت مدل سازی سطح آب زیرزمینی ،اقدام به مقایسه مدل عددی ،روش زمین آمار ،شبکه عصبی
مصنوعی ،روش عصبی  -فازی و روش عصبی ˚ موجک در محاسبه سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان
˚ بهار گردید.
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شکل ( .)2موقعیت چاههای پیزومتری منطقه مورد مطالعه

با استفاده از ویژگیهای هدایت هیدرولیکی مواد تشکیل دهنده دشت ،مدل سهبعدی طراحی گردید .برای
کالیبره کردن مدل ،مطابق معمول ،مقادیر هدایت هیدرولیکی و تغذیه با استفاده از روش سعی و خطا بدست
1 .Coverage
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جهت مدلسازی عددی آبخوان از کد عددی  MODFLOWدر نرمافزار  GMS 7.1استفاده شد .بهمنظور
ساخت مدل سهبعدی هیدروژئولوژیکی از اطلاعات لاگ  7گمانه اکتشافی در محدوده مطالعاتی برای ساخت
مدل سهبعدی زمین شناسی استفاده نمود .لاگ چاهها شامل اطلاعات مختصات جغرافیایی و جنس لایههای
تشکیل دهنده چاه است .برای تعیین جنس سنگ کف از اطلاعات مقطع زمین شناسی برگرفته از سازمان
زمین شناسی کشور استفاده گردید.
براین اساس جنس سنگ کف شیست تعیین شد که در  811متری سطح زمین قرار دارد .بنابراین ضخامت
لایه تشکیل دهنده آبخوان  811متر در نظر گرفته شد .در این مدل جهت ورود اطلاعات به مدل
هیدروژئولوژیکی از دو پوشش 2مجزا شامل پوشش تغذیه ک ه میزان آب ورودی به آبخوان بعنوان تغذیه و
اطلاعات سطح آب چاههای مشاهداتی ،استفاده گردید .برای پوشش تغذیه دادههای بارندگی ایستگاههای باران
سنجی واقع در سطح دشت طی سالهای  2991 - 2978مورد استفاده قرار گرفت .اطلاعات سطح آب چاههای
مشاهداتی نیز از طریق  21چاه پیزومتر موجود در منطقه تامین گردید .شکل ( )2موقعیت چاههای پیزومتری
را نشان میدهد.
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شکل (  .)3مدل هیدروژئولوژیکی

شبکه عصبی مصنوعی

در گام بعدی کاربرد روشهای هوشمند عصبی در محاسبه سطح آب زیرزمینی مورد سنجش قرار گرفت .یکی
از فاکتورهای مهم در کاربرد روشهای هوشمند عصبی ،انتخاب تعداد و نوع پارامترهای ورودی است.
ازآنجا که هدف این مطالعه مقایسه روشهای هوشمند عصبی با مدل عددی است ،بنابراین کاربرد اطلاعات
زودیافت و کم هزینه مدنظر قرار گرفت .بدین منظور اطلاعات جغرافیایی چاههای پیزومتری شامل طول ( )xو
عرض جغرافیایی ( )yو ارتفاع از سطح دریا ( )zبهعنوان ورودی لحاظ گردید .استفاده از مختصات جغرافیایی
بهعنوان متغیرهای مستقل ازسوی زارع ابیانه و بیات ورکشی ( )2972در محاسبه سطح ایستابی ،طبری و
همکاران )2121:921( 2در محاسبه آب معادل برف ،ژنگ و همکاران )2117:2229( 2برای محاسبه رطوبت و
شوری و دهقانی و همکاران )2117:129( 9برای میانیابی سطح ایستابی دشت قزوین گزارش شده است.
مشخصات جغرافیایی و سطح آب زیرزمینی چاههای پیزومتری در جدول ( )2ارایه شده است.

جدول (  .)1موقعیت جغرافیایی چاههای پیزومتری
شماره چاه

موقعیت جغرافیایی )(UTM
طول

عرض

ارتفاع از سطح دریا (متر)

سطح آب زیرزمینی (متر)

Tabari et al
Zheng et al
Dehghani et al

1
2
3
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آمد .بهطوری که روش حاصل از مدل با مشاهدات بدست آمده از سطح چاههای مشاهدهای ،بهترین همخوانی
را داشته باشند ،مقدار سطح آب زیرزمینی  21چاه پیزومتری در مهر  2947بهعنوان معیار مقایسه نتایج لحاظ
گردید .شکل ( )9مدل سهبعدی هیدروژئولوژیکی محدوده آبخوان را نشان می دهد.
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2

298111

9492911

2917/11

2981/91

9

292491

9499824

2987/87

2991/7

8

219889

9499729

2949/92

2991/92

1

211171

9492182

2942/1

2999/9

9

292221

9491171

2998/82

2929/79

9

214811

9492241

2999/9

2911/21

4

299291

9492922

2919/97

2949/2

7

291977

9498911

2971/74

2947/94

21

292121

9492882

2927/98

2922/97

22

294192

9497449

2991/29

2947/99

22

298119

9494924

2919/19

2942/19

29

294124

9494129

2912/19

2999/19

28

292111

9491781

2999/77

2919/27

21

299899

9497997

2999/47

2924/27

اجرای شبکه عصبی مصنوعی با توابع فعالیت تانژانت ،2سیگموئید 2و قوانین آموزش لونبرگ مارکوات 9و
گرادیان مزدوج8صورت گرفت.
روش عصبی – فازی

کاربرد منطق فازی در قالب سیستم استنتاج تطبیق عصبی  -فازی )CANFIS( 1انجام گرفت .در این روش،
برخلاف ساختار  ،ANFIS9کاربر قادر است مشخصات شبکه عصبی مصنوعی و مدل فازی را به تفکیک انتخاب
و به ساختار بهینه آن به روش آزمون و خطا دست یابد (زارع ابیانه و بیات ورکشی .)2972:2 ،بهمنظور
مدلسازی ،مدل استنتاج سوگنو 9با توابع عضویت زنگولهای 4و گوسین 7اجرا گردید .تعداد توابع عضویت نیز 2
تا  8دسته درنظر گرفته شد .اجرای ساختار شبکه عصبی مصنوعی و روش عصبی  -فازی در نرمافزار Neuro
 Solutionصورت گرفت.
روش عصبی – موجک

1 Tanh Axon
2 Sigmoid Axon
3 Levenberg Marquate
4 Conjugate Gradient
5Fuzzy Logic
6Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
7Sugeno
8 Bell
9Gaussian
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291197

9417712

2982/18

2929/17
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روش زمین آمار

کاربرد روش زمین آمار برای محاسبه سطح آب زیرزمینی در قالب نرمافزار  ArcGIS 9.3صورت گرفت .بدین
منظور روشهای مختلف درونیابی شامل کریجینگ ساده 2و معمولی ،2عکس فاصله ،9تابع شعاعی ،8تخمینگر
عام 1و تخمینگر موضعی 9بودند .جهت انتخاب روش مناسب میانیابی ،روش ارزیابی متقابل مورد استفاده قرار
گرفت .در این روش ،در هر مرحله یک نقطه مشاهدهای حذف شده و با استفاده از بقیه نقاط مشاهدهای ،آن
نقطه محاسبه میگردد .بهطوری که در آخر ،به تعداد نقاط مشاهده شده ،نقاط محاسبه شده نیز وجود خواهد
داشت .با داشتن مقادیر واقعی و محاسبه شده میتوان خطا و انحراف روش استفاده شده را محاسبه نمود.
ارزیابی روشهای مورد استفاده

معیار ارزیابی دقت روشهای مورد استفاده ،شاخصهای خطا سنجی مجذور میانگین مربعات خطای
نرمال (NRMSE)9و میانگین خطای سوگیری(MBE)4و ضریب همبستگی (r)7طبق روابط (2تا )9می باشند:
2

رابطه ()2

رابطه ()2
رابطه()9

) n ( Pi − Oi
∑
i =1
n

= NRMSE

O

n
) ∑ ( Pi − Oi
MBE = i =1
n
n
) ∑ (Oi − O)( Pi − P
i =1
n
2
2
) ∑ (O − O) ( Pi − P
i =1 i

=r

1 Simple Kriging
2 Ordinary Kriging
3 Inverse Distance Weight
4 Radial Basis Function
 5 Global Polynomial Interpolation6 Local Polynomial Interpolation
)7 Normal Root Mean square Error (NRMSE
)8Mean Bias Error (MBE
)9 Coefficient Of Correlation (r
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در این مطالعه ،نظریه موجک بهمنظور محاسبه سطح آب زیرزمینی آبخوان ،مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین
منظور ،ابتدا مقادیر سطح آب زیرزمینی با بکارگیری موجک میر (موجک پیچیده) و موجک هار (موجک ساده)
و توسط تبدیل موجک گسسته به  9زیرسری معین  d(t)1 ,d(t)2, d(t)3, a(t)3تجزیه شدند .از آنجا که هدف از
تجزیه موجکی ،سادهسازی سیگنال میباشد ،با استفاده از کد برنامه نوشته شده در  MATLABمشاهده شد
که در سطح تجزیه  9زیرسری تقریبی به مرحلهای میرسند که در آنها بسامدی مشاهده نمیگردد .در نتیجه
 d(t)1, d(t)2, d(t)3بهعنوان زیر سریهای جزئی و  a(t)3بهعنوان زیرسری تقریبی ،در ورودی شبکه عصبی
مصنوعی برای محاسبه سطح آب زیرزمینی بکار گرفته شدند.
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در این روابط  O iمقدار سطح آب زیرزمینی مشاهده شده (متر)  O ،میانگین مقدار سطح آب زیرزمینی
مشاهده شده (متر)�  Piمقدار سطح آب زیرزمینی محاسبه شده (متر) و  Pمیانگین مقدار سطح آب

نتایج
نتایج اجرای مدل عددی در نرمافزار  ،GMSپس از کالیبراسیون در شکل  8آورده شد .شکل  8برازش سطح
آب زیرزمینی مشاهده و محاسبه شده در پیزومترها در پایان فرآیند واسنجی در شرایط پایدار را نشان میدهد.
رنگ سبز نشاندهنده آن است که سطح آب محاسبه شده در محدوده خطای کم ( ± 91متر) و رنگ زرد
بیانگر آن است که میزان اختلاف سطح آب محاسبه شده و مشاهده شده در محدوده خطای متوسط (بین
 ± 91تا  ± 91متر) میباشد .براساس نتایج شکل ( ،)8اختلاف سطح آب محاسبه و مشاهده شده  91درصد از
چاهها در دامنه خطای کم و  81درصد چاهها در محدوده خطای متوسط قرار دارند .در مجموع میتوان اظهار
داشت ،کالیبراسیون مدل در محاسبه سطح آب زیرزمینی آبخوان مورد مطالعه در محدوده قابل قبول میباشد.

شکل ( .)9مقایسه بین سطح آب زیرزمینی محاسبه شده و مشاهده شده.

جدول( ،)2ویژگی ساختار بهینه هریک از روشهای هوشمند عصبی و روش زمین آمار در محاسبه سطح آب
زیرزمینی آبخوان دشت همدان ˚ بهار را نشان میدهد .براساس نتایج جدول ( ،)2ساختار بهینه شبکه عصبی
مصنوعی شامل تابع فعالیت سیگموئید با قانون آموزش لونبرگ مارکوات با  21تکرار محاسباتی است .در روش
عصبی  -فازی ،تابع عضویت گوسین با قانون آموزش لونبرگ مارکوات و تابع فعالیت تانژانت ،بهعنوان بهترین
ساختار معرفی گردید .این نتایج همسو با مطالعات دالیاکوپولوس و همکاران )2111:227( 2مبنی بر برتری
قانون آموزش لونبرگ در محاسبه سطح آب زیرزمینی دارد .بررسی ساختار بهینه روش عصبی  -موجک نیز
Daliakopoulos et al

1
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زیرزمینی محاسبه شده (متر) و  nتعداد دادهها میباشند.
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جدول (  .)2نتایج شاخصهای آماری شبکههای هوشمند و روش زمین آمار آبخوان همدان – بهار
روش

قانون آموزش

تابع عضویت

تابع فعالیت

ساختار

نوع موجک

تعداد زیرسری

تکرار محاسباتی

مدل

شبکه عصبی
مصنوعی

لونبرگ مارکوات

---

سیگموئید

9-97-2

21

---

عصبی  -فازی

لونبرگ مارکوات

گوسین

تانژانت

8،8،8

29

---

عصبی -
موجک

لونبرگ مارکوات

---

سیگموئید

8-97-2

هار

9

29

---

زمین آمار

--

---

---

---

---

---

---

تخمینگر
عام

مقدار سطح آب زیرزمینی محاسبه شده از هر یک از روشها در مقایسه با مقادیر مشاهده شده در شکل 1
آورده شد .در ترسیم این شکل ،از نمودار سری زمانی و توزیع همبستگی استفاده گردید .مقدار آمارههای
خطاسنجی  NRMSEو  MBEنیز به تفکیک روشهای مورد استفاده در شکل  1ارائه گردید .همانگونه که در
مواد و روش بیان گردید ،مقدار سطح آب زیرزمینی  21چاه پیزومتری در مهر  2947بهعنوان معیار مقایسه
نتایج لحاظ گردید.
مقایسه مقدار سطح آب زیرزمینی محاسبه شده از مدل عددی و مقایر مشاهده شده در شکل ( ،)1نشان
میدهد که مقادیر آمارههای خطاسنجی  NRMSEو  MBEبهترتیب  2/21درصد و  +29/92متر میباشند.
ضیایی و همکاران ( )2971:211درصد خطای نرمافزار  GMSدر محاسبه حوضه آبریز بجنورد را  28درصد
گزارش نمودند .جباری و همکاران ( )2944:2با  9/1درصد خطا ،مقادیر سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت
ساری را با کد عددی  MODFLOWشبیهسازی نمودند .بنابراین میتوان عملکرد مدل عددی را در مقایسه با
مطالعات صورت گرفته مناسب و قابل قبول ارزیابی نمود .مقدار آماره  MBEنیز گویای آن است که مدل تمایل
به تخمین بیشتر دارد .این نتیجه در راستای مطالعه بانژاد و همکاران ( )89 :2972مبنی بر بیش محاسبه
سطح آب زیرزمینی در نرمافزار  GMSاست.
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بیانگر برتری تابع موجک هار با  9زیرسری بود .کاربرد موجک هار در محاسبه سطح آب زیرزمینی توسط
رجایی و زینی وند ( )2979:12نیز مورد مطالعه قرار گرفت .اجرای روشهای مختلف زمین آمار در جدول 2
بیانگر آن است که مدل تخمینگر عام بهعنوان مدل بهینه محاسبه سطح آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه
میباشد .اگرچه در اکثر مطالعات صورت گرفته روش کریجینگ بهعنوان روش مناسب جهت درونیابی معرفی
شده است(ادب و همکاران ،2949:2 ،مسعودیان ،)2942:49 ،اما ذکر این نکته ضروری است که در بیشتر
مطالعات ،کاربرد روش تخمینگر عام مورد توجه قرار نگرفته است .چرا که درصورت کاربرد این روش ،چه بسا
نتایج گزارش شده تغییر مییافت .بهطوری که در مطالعه مقیمیفرد قیری و همکاران ( ،)2972:2برتری روش
تخمینگر عام نسبت به کریجینگ در محاسبه کیفیت نیترات دشت مبارک آباد فارس گزارش شد که همسو با
نتایج این مطالعه میباشد.
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شکل ( .)1مقایسه سطح آب زیرزمینی مشاهده شده با مقادیر محاسبه شده از هر یک از روشها

سطح آب زیرزمینی (متر)

1800

1800

1700

سطح آب زیرزمینی (متر)

r= 0.998
MBE= -0.20
NRMSE= 0.11

سطح آب زیرزمینی مشاهده شده

سطح آب زریزمینی (متر)

1780

1740

1800

10

8

6

4

2

شماره چاه

روش عصبی  -فازی

r= 0.936
MBE= -2.46
NRMSE= 0.6

1750

14

13

12

11

9

7

5

3

1

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 14:07 IRDT on Tuesday May 22nd 2018

r= 0.904
MBE= 27.72
NRMSE= 2.2
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براساس نتایج شکل  ،1مقادیر آمارههای  MBE ،NRMSEو  rدر روش شبکه عصبی مصنوعی بهترتیب 1/99
درصد -2/14 ،متر و  1/7111میباشند .با تطبیق منطق فازی در شبکه عصبی مصنوعی ،مقدار آماره
خطاسنجی کاهش و مقدار ضریب همبستکی افزایش یافت .بهطوری که در بهترین ساختار مقدار آماره
 NRMSEو  MBEبهترتیب برابر  1/91درصد و  -2/89متر میباشد .بنابراین کاربرد منطق فازی منجر به
کاهش  22درصد خطا و افزایش  9/78درصد ضریب همبستگی در مقایسه با روش شبکه عصبی مصنوعی شد.
در مطالعات علیپور ( )2 :2972و مسلمی ( )2971:2نیز کاربرد منطق فازی در ترکیب با شبکه عصبی
مصنوعی منجر به کاهش خطای محاسبه سطح ایستابی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی گردید .برتری روش
عصبی  -فازی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی در محاسبه جریان رودخانه توسط یارار و همکاران،2117( 2
 )927و توران و یوردوسو )2117،997( 2نیز گزارش شد .شیری و کیسی )2122:2972( 9ازچندین روش
هوشمند عصبی برای محاسبه سطح آب زیرزمینی استفاده و نشان دادند که روش عصبی  -فازی نتایج بهتری
در محاسبه سطح آب زیرزمینی دارند.
ترکیب نظریه موجک با شبکه عصبی مصنوعی در محاسبه سطح آب زیرزمینی نشان میدهد ،مقدار NRMSE
برابر  1/22درصد میباشد .این نتیجه بیانگر برتری این مدل تلفیقی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی و روش
عصبی ˚ فازی است .ضمن آنکه بیشترین ضریب همبستگی نیز معادل  1/774به این روش تعلق دارد.
مقایسه مقدار سطح آب زیرزمینی محاسبه شده و مشاهده شده از روش عصبی  -موجک ،در نمودار ستونی نیز
موید این مطلب میباشد .رجایی و زینی وند ( )1393:51روش عصبی  -موجک را در مقایسه با شبکه عصبی
مصنوعی در محاسبه سطح آب زیرزمینی دشت شریف آباد مناسب گزارش نمودند .موسوی و همکاران8
( )2129:2912نیز کاربرد نظریه موجک در ترکیب با روشهای هوشمند عصبی را منجر به کاهش خطای
محاسبه سطح آب زیرزمینی دانستند .مقدار آماره  MBEروش عصبی  -موجک نیز مانند شبکه عصبی
مصنوعی و روش عصبی  -فازی ،منفی میباشد که بیانگر آن است که مقدار سطح آب زیرزمینی محاسبه شده
از این مدلها کمتر از مقدار مشاهده شده میباشد .کمبرآوردی روشهای هوشمند عصبی در محاسبه سطح آب
زیرزمینی همسو با گزارش موسوی و همکاران )2129:2912( 1و نخعی و صابری نصر ( )2972:89است.
مقایسه آماره های خطاسنجی هر سه مدل هوشمند عصبی با مدل عددی نشان میدهد ،هر سه مدل هوشمند
عصبی توانایی بیشتری در محاسبه سطح آب زیرزمینی در مقایسه با مدل عددی دارند .محمدی)2114:29( 9
نیز با مقایسه نتایج مدل عددی با مدل هوشمند عصبی ،اظهار داشت مدل هوشمند عصبی به دلیل کم بودن
پارامترهای ورودی و سرعت بالاتر ،در محاسبه سطح آب زیرزمینی قابل پیشنهاد است .نایاک و همکاران9
( )2119:99یکی از دلایل عمده ضعف روشهای عددی را دادههای ورودی آن دانستند که به دلیل کمبود
شبکههای پایش و نمونهبرداری ناقص و گاهاً نادرست میباشد .از سوی دیگر ،به اعتقاد سلطانی و همکاران
( )2947:21مدلسازی بر پایه ابزار ریاضی برای سیستمهای دارای عدم قطعیت ،مناسب نمیباشند.
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نتایج کاربرد روش زمین آمار بهمنظور محاسبه سطح آب زیرزمینی چاههای پیزومتری در شکل  ،1نشان
میدهد مقدار آمارههای  NRMSEو  MBEبه ترتیب برابر  1/99درصد و  -2/91متر میباشد .مقایسه نتایج این
روش با هر سه روش شبکه عصبی مصنوعی ،عصبی  -فازی و عصبی  -موجک بیانگر آن است که روش زمین
آمار خطای بیشتری در مقایسه با روش عصبی  -فازی و روش عصبی  -موجک دارد .حال آنکه در مقایسه با
شبکه عصبی مصنوعی خطای کمتری دارد .بنابراین میتوان اظهار داشت روش زمین آمار قابلیت بالاتری در
مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی در محاسبه توزیع مکانی سطح آب زیرزمینی آبخوان مورد مطالعه دارد ،لیکن
تلفیق منطقه فازی و نظریه موجک با شبکه مصنوعی ،منجر به بهبود نتایج شبکه عصبی مصنوعی شد ،بهطوری
که عملکرد بهتری نسبت به روش زمین آمار داشت .مطالعه خولقی و حسینی )2119:94( 2نیز بیانگرکارایی
مناسب روش عصبی ˚ فازی در مقایسه با دو روش شبکه عصبی مصنوعی و زمین آمار در تخمین ضریب
قابلیت انتقال آبخوان دشت قزوین بود .دهقانی و همکاران )2117:129( 2نیز روش شبکه عصبی  -فازی را در
محاسبه سطح آب زیرزمینی نقاط مجهول آبخوان دشت قزوین برتر از روشهای زمین آمار و شبکههای عصبی
گزارش نمودند .در مجموع براساس آمارههای خطاسنجی ،میتوان اولویت روشهای مورد مطالعه در محاسبه
سطح آب زیرزمینی را بهترتیب ،روش عصبی  -موجک ،روش عصبی  -فازی ،روش زمین آمار ،شبکه عصبی
مصنوعی و مدل عددی دانست .این نتیجه همسو با مطالعات موهانتی و همکاران )2129:94( 9و نخعی و
صابری نصر ( )2972:89مبنی بر قابلیت بالای روشهای هوشمند عصبی در مقایسه با مدل عددی در محاسبه
سطح آب زیرزمینی بهترتیب در کشور هند و قروه کردستان میباشد.
در ادامه به منظور بررسی توزیع مکانی سطح آب زیرزمینی در آبخوان مورد مطالعه ،نتایج پهنهبندی به روش
تخمینگر عام در شکل ( )9ارائه گردید.
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نتیجهگیری
جهت محاسبه سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان  -بهار از روشهای هوشمند عصبی ،روش زمین آمار و
مدل عددی استفاده شد .روشهای هوشمند عصبی شامل شبکه عصبی مصنوعی ،روش عصبی ˚ فازی و روش
عصبی ˚ موجک بود که با مدل عددی  MODFLOWدر نرمافزار  GMSو زمین آمار در نرمافزارArcGIS
مقایسه شدند .مقدار آماره  NRMSEبرای مدل عددی ،شبکه عصبی مصنوعی ،روش عصبی ˚ فازی ،عصبی -
موجک و زمین آمار بهترتیب  1/22 ،1/9 ،1/99 ،2/2و  1/99درصد بدست آمد .بنابراین میتوان اولویت کاربرد
روشهای مختلف مورد استفاده در محاسبه سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت همدان  -بهار را بهترتیب روش
عصبی ˚ موجک ،عصبی ˚ فازی ،زمین آمار ،شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی دانست .با این حال تهیه
مدل ریاضی این امکان را فراهم میسازد که بر اساس آمار و اطلاعات موجود رفتار سفره آب زیرزمینی موردنظر
را شبیهسازی نموده و با استفاده از مدل ،در صورت اعمال هرگونه تغییر در شرایط تخلیه ،تغذیه و شرایط
مرزی ،وضعیت آینده سفره را در هر نقطه و هر زمان تعیین نمود .درمقابل روشهای هوشمند عصبی مبتنی بر
سیستم استنباط فازی و نظریه موجک می تواند مفاهیم کیفی دانش بشری و فرآیند استدلال را بدون آنالیز
دقیق مسایل کیفی مدل کنند نتایج پهنه بندی سطح آب زیرزمینی آبخوان نیز گویای روند کاهش سطح آب
زیرزمینی از بخش غرب به شرق آبخوان بود که همسو با گرادیان هیدرولیکی میباشد.
منابع
ابارشی ،فرزانه؛ مفتاح هلقی ،مهدی؛ دهقانی ،امیراحمد؛ کابلی ،عبدالرضا؛ رحیمیان ،مهدی .)2979( .مدیریت
آبخوان دشت زرین گل در استان گلستان با استفاده از مدل آب زیرزمینی .نشریه پژوهشهای حفاظت آب
و خاک.272-242 :)9( 22 ،
اد ب ،حامد؛ فلاح قالهری ،غلامعباس؛ میرزا بیاتی ،رضا .)2949( .ارزیابی روشهای میانیابی کریجینگ و
رگرسیون خطی بر پایه  DEMدر تهیه نقشه همبارش سالانه در استان خراسان رضوی ،همایش ژئوماتیک.
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شکل ( ،)9نتایج پهنهبندی سطح آب زیرزمینی آبخوان مورد مطالعه را در  1کلاس نشان میدهد .در نگاه اول،
روند یکنواخت کاهشی سطح آب زیرزمینی آبخوان مورد مطالعه از غرب به شرق مشهود میباشد .بهطوری که
بیشترین سطح آب زیرزمینی مربوط به بخش غربی آبخوان با دامنه  2999/9تا  2918/21متر میباشد که به
سمت شرق آبخوان روند کاهشی دارد .دامنه تغییرات سطح آب زیرزمینی در شرق آبخوان بین - 2974/22
 2942/19متر است .بنابراین می توان جهت گرادیان هیدرولیکی آبخوان را غرب به شرق دانست که در مطالعه
معروفی و همکاران ( )2944:297نیز بیان شده است .با توجه به تغذیه غالب سفره آب زیرزمینی از ریزشهای
جوی و آبراهههای متعدد منشعب از دامنههای الوند کوه در بخش غربی دشت و با توجه به ضخامت بیشتر
سفره در این بخش صحت پهنهبندی قابل توجیه است (زارع ابیانه و بیات ورکشی .)2972:2 ،همچنین لزوم
ایجاد مکانهای تغذیه مصنوعی برای جلوگیری از کاهش ممتد سطح ایستابی به ویژه در حاشیههای دشت
ضروری بهنظر میرسد.
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بانژاد ،حسین؛ محب زاده ،حمید؛ قبادی ،محمد حسین؛ حیدری ،مجید .)2972( .شبیهسازی عددی جریان و
انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی :آبخوان دشت نهاوند .نشریه دانش آب و خاک:)2(29،
پورحقی ،امیر؛ آخوندعلی ،علی محمد؛ رادمنش ،فریدون؛ میرزایی ،سیدیحیی .)2979( .مدیریت بهرهبرداری از
منابع آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی با مدل( MODFLOWمطالعه موردی :دشت نورآباد) .علوم و
مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز.42-92 :)2(99 ،
تسلطی،بهرام .)2942( .برآورد سطح آب زیرزمینی با استفاده از  MODFLOWو شبکه عصبی مصنوعی.
پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.
تندیسه ،زهرا؛ حافظی مقدس ،ناصر؛ کرمی ،غلامحسین؛ جعفری ،هادی .)2972( .پیشبینی تاثیر اجرای طرح
فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی آبخوان شهر مشهد .هشتمین همایش انجمن زمین شناسی
مهندسی و محیط زیست ایران .مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
جباری ،پریسا؛ قنبرپور ،محمدرضا؛ اشبه ،علیرضا .)2944( .بهینهسازی پارامترهای آبخوان آزاد دشت ساری -

نکا با استفاده از مدل ریاضی ،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران .دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان.

حبیبی ،محمدحسن؛ ندیری ،عطاالله؛ اصغری مقدم ،اصغر .)2978( .ارائه مدل ترکیبی ژنتیک – کریجینگ

برای پیشبینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی :دشت هادیشهر) .تحقیقات منابع آب
ایران.77-41 :)9(22 ،
دهقانی ،رضا؛ نورعلیئی ،عاطفه .)2971 ( .مقایسه روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین
سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی :دشت نورآباد ،استان لرستان) .علوم و تکنولوژی محیط زیست:)2(24 ،
.89-99
رجایی ،طاهره؛ زینی وند ،اکرم .)2979 ( .مدلسازی تراز آب زیرزمینی با بهرهگیری از مدل هیبرید موجک -

شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی :دشت شریف آباد) .نشریه مهندسی عمران و محیط زیست:)8(88 ،
.99-12
زارع ابیانه ،حمید؛ بیات ورکشی ،مریم .)2972 ( .توسعه و کاربرد مدلهای عصبی ،فازی ،الگوریتم ژنتیک و
زمین آمار در برآورد توزیع مکانی سطح ایستابی .نشریه پژوهشهای حفاظت آب و خاک.21-2 :)8(21 ،
سلطانی ،علی؛ علیائی ،احسان؛ قربانی ،محمدعلی .)2947( .مدلسازی رابطه دبی – اشل در رودخانهها با
استفاده از سیستمهای هوشمند .مجله دانش آب و خاک.92-21 :)8(21 ،
شکوهی ،فائزه؛ عبده کلاه چی ،عبدالنبی؛ مجیدی ،علیرضا؛ یعقوبی ،بهروز؛ بخشی پورآذر ،جواد .)2979( .مدل-
سازی جریان آب زیرزمینی دشت تویسرکان با استفاده از مدل ریاضی .GMSاولین همایش ملی معماری،
عمران و محیط زیست شهری ،همدان.
ضیایی ،علی نقی؛ محمدی ،اعظم؛ مشکینی ،جواد .)2971( .تاثیر انتقال آب از حوضه مانه بر آب زیرزمینی
بجنورد با استفاده از مدل  .GMSفصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه.229-21 :)1(82 ،
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علیپور ،زهره .)2972 ( .ارزیابی سیستم استنتاجی فازی – عصبی تطبیقی و شبکه عصبی در پیشبینی
سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی :دشت مهیار شمالی) .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه چمران اهواز.
سطح ایستابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی :دشت بیرجند) .مجله آبیاری و زهکشی
ایران.21-2 :)2(8 ،
محتشمی ،محسن؛ دهقانی ،میرمحمدا؛ اکبرپور ،ابوالفضل؛ مفتاح هلقی ،مهدی؛ اعتباری ،بهروز .)2971( .پیشبینی
سطح ایستابی در آبخوان با بکارگیری نرمافزار  .GMSچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ،تهران:
دانشگاه امیرکبیر.
مختاری ،زینب؛ ناظمی ،امیرحسین؛ ندیری ،عطااله .)2972( .پیشبینی تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل
شبکههای عصبی مصنوعی (مطالعه موردی :دشت شبستر) .فصلنامه زمین شناسی کاربردی-981 :)8(4 ،
.919
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