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ماهیت متغیرهای کمی و کیفی آبهای زیرزمینی به دلیل تأثیر مستقیم در زندگی انسان ،همواره یكی از موضوعات مطرح

در تحقیقات علمی و دانشگاهی بوده است .هزینهبر بودن و عدم امكان مطالعه دقیق این منابع ،لزوم استفاده از روش جدیدی را
برای برآورد چنین متغیرهایی به طور کامل آشكار میکند .در این میان روشهای درونیابی ریاضی و زمین آماری و مدلهای

هوش مصنوعی در سالهای اخیر نتایج بسیار قابل قبولی از این برآوردها ارائه کردهاند .در تحقیق حاضرکه با هدف ارزیابی
دقت روشهای زمین آمار و شبكه عصبی مصنوعی انجام گرفته است ،با استفاده از آمار اندازهگیری شده سطح تراز ایستابی

آبهای زیرزمینی در  46حلقه چاه مشاهدهای منتخب برای سال  ،93در دشت شبستر -صوفیان ،اقدام به برآورد مقادیر نامعلوم
سطح تراز در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روشهای زمین آمار ( )krigingو روش شبكه عصبی پرسپترون چند الیه

( )MLPشده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد ،روش شبكه عصبی ( )MLPبا میزان همبستگی باال ( )0/96و

جذر میانگین مربعات خطای کمتر ( )13/18نسبت به روش کریجینگ (با میزان همبستگی  0/90و جذر میانگین مربعات خطای
 ،)20/10توانایی باالتری در میانیابی سطح تراز آب زیرزمینی دشت شبستر -صوفیان دارد ،که این نتیجه با تحقیقات قبلی

در این زمینه مبنی بر توانایی و انعطاف بیشتر مدلهای هوش مصنوعی در مطالعات هیدروژئولوژیكی آبخوانها مطابقت دارد.
از این رو استفاده از روشهای جدید مانند شبكههای عصبی مصنوعی( )ANNو روشهای فازی  -عصبی تطبیقی ()ANFIS

میتواند ،در دستیابی به برآوردهای دقیقتر از شرایط سفرههای آب زیرزمینی و اطالع از کم و کیف آنها کمک شایانی به محققان
و برنامهریزان در این زمینه ارائه کند.

واژههای کلیدی :منابع آب زیرزمینی ،سطح تراز ایستابی ،مدلهای هوش مصنوعی ،کریجینگ ،دشت شبستر.
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 -1مقدمه

آبهای زیرزمینی همواره یکی از منابع مهم آبی
محسوب میشود .در مناطق خشک و نیمهخشک جهان از
جمله ایران ،که میانگین بارندگی ساالنه آن کفایت نیاز آبی
را نمیدهد ،حفظ و مدیریت منابع آب زیرزمینی اهمیت
بسیار باالیی داشته ،و آگاهی از چگونگی تغییرات مکانی
و زمانی سفرهها و همچنین ساختار ریاضی تغییرپذیری،
به منظور مدیریت بهینه ،اطالعات مهمی در اختیار مدیران
قرار میدهد (حسین علیزاده و یعقوبی .)63 :1389 ،کشاورزی با
اختصاص سهم  95درصدی و برداشت بیش از  80درصد
آن از منابع آب زیرزمینی نقش عمدهای در تغییرات کمی و
کیفی آبخوانها دارد). (Ahmadi and Sedghamiz,2007: 278
اغلب ویژگیهای محیطی داراي پراکنشی پیوسته در
مکان بوده ،و از سوي دیگر نمونهبرداري و اندازهگیري
آنها در تمامی نقاط واقع در محدوده مطالعاتی غیرممکن
است .بدین ترتیب جهت توصیف و نمایش تغییرات مکانی
متغیرهاي مورد نظر ،مقادیر آنها را میتوان در نقاطی که
نمونهبرداري نشدهاند ،با در نظر گرفتن اطالعات موجود
1
از محلهاي نمونهبرداري شده برآورد نمود .ژئواستاتیک
(زمین آمار) شاخهاي از علم آمار کاربردي است ،که با
استفاده از اطالعات حاصله از نقاط نمونهبرداري شده ،قادر
به ارائه مجموعه وسیعی از تخمینگرهاي آماري به منظور
برآورد خصوصیت مورد نظر در نقاطی که نمونهبرداري
نشدهاند ،میباشد (محمدی .)99 :1380 ،از اینرو روشهاي
زمین آماري با توجه به داشتن توانمنديهایي چون کاهش
تعداد نمونهبرداري ،کاربرد توام و ارائه برآوردهاي دقیقتر
از وضعیت مکاني متغیرها ،به لحاظ استفاده میتوانند ،باعث
کاهش هزینهها و افزایش دقت برآوردها شود.
این دانش در سایر علوم همچون هواشناسي کشاورزي،
اقلیم شناسي ،خاكشناسي و زیستشناسي کاربرد فراوان دارد
2
(شیخ گودرزی و همكاران .)84 :1391 ،شبکههای عصبی مصنوعی
1 - Geo Statistical
)2 - Artificial Neural Network(ANN

مدلهای ریاضی انعطافپذیری هستند ،که میتوانند
در مدلسازی سیستمهای پیچیده به کار برده شوند .همچنین
این شبکهها قادرند با انتخاب مناسب تعداد الیهها و نرونها
یک نگاشت غیرخطی بین ورودیها و خروجیها ارائه
دهند.
پردازش در شبکههای عصبی براساس بسیاری از واحدهای
پردازش که نرون نام دارند ،انجام میشود .هرنرون در هر
الیه به همه عناصر الیه قبل و بعد با یک سری وزنهایی
متصل شده است .توانایی کلی شبکههای عصبی مصنوعی؛
یادگیری ارتباط غیرخطی بین دادهها و تعمیم نتایج برای
دادههای دیگر است). (Karayiannis and Venetsanopoulos, 1993
درمورد تخمین و میانیابی سطح تراز آبهای زیرزمینی با
استفاده از روشهای زمین آماری و مدلهای هوش مصنوعی،
در سالهای اخیر تحقیقات ارزشمندی صورت گرفته است
که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
میثاقی و محمدی( ،)1387به برآورد سطح آب زیرزمینی
با استفاده از روشهای متداول درونیابی و مقایسه آن با
تکنیکهای زمین آمار در دشت ایرانشهر  -بمپور پرداختند،
نتایج نشاندهنده دقت قابل قبول روشهای زمین آمار و
تخمینگر کریجینگ در مقایسه با سایر روشهای آمار
کالسیک بوده است .دهقانی و همکاران ( ،)1388به مقایسه
روشهای شبکه عصبی مصنوعی ( ،)ANNشبکههای عصبی-
فازی تطبیقی ( )ANFISو زمین آمار در میانیابی سطح تراز
آبهای زیرزمینی دشت قزوین پرداختند .نتایج نشان داد ،که
روش شبکه عصبی – فازی تطبیقی با ضریب همبستگی 98
درصد و میزان جذرمیانگین مربعات خطای کمتر (،)RMSE
نسبت به سایر روشها دقت باالتری دارد.
شعبانی( ،)1390در پژوهشی به ارزیابی روشهای زمین
آماری در تهیه نقشههای کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت
نیریز فارس پرداختند .نتایج نشان داد ،از بین روشهای
ریاضی ،روش توابع پایه شعاعی ( )RBFو از بین روشهای
زمین آماری ،روش کریجینگ ساده ) ،(Simple Krigingبه
دلیل  Rباالتر و میزان  RMSEکمتر ،نسبت به سایر روشها
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برتری دارند .ناصری و صارمینژاد ( ،)1390در تحقیقی به
ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت گل گیر مسجد سلیمان به
روش دراستیک و منطق فازی پرداختند ،نتایج توانایی مدلسازی
فازی پارامتر های هیدروژئولوژیک که از عدم قطعیت ذاتی
برخوردارند ،را تأیید میکند.
صادقیان و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با استفاده از
روش کریجینگ و هم تغییرنگار فضایی -زمانی تفکیک-
پذیر ،تراز آبهای زیرزمینی دشت بیرجند را پهنهبندی
کردند .نتایج نشان داد که ،مدل ضربی دقت بسیار مطلوبی را
جهت پیشبینی فضایی – زمانی نشان میدهد .آذره وهمکاران
( ،)1393در تحقیقی به بررسی تغییرات زمانی و مکانی
سطح آبهای زیرزمینی در دشت گرمسار پرداختند .طبق
نتایج حاصل شده ،روش کریجینگ با میزان  RMSEپایینتر،
مناسبترین روش برآورد سطح آبهای زیرزمینی دشت
گرمسار شناخته شد .اصغری مقدم و همکاران ( ،)1393به
بهینهسازی مدل آسیبپذیری آبخوان دشت مراغه – بناب با
استفاده از روشهای هوش مصنوعی شامل (شبکه عصبی
مصنوعی ،مدل فازی ،و مدل نروفازی) پرداختند .نتایج
نشان دهنده انعطاف بیشتر مدلهای هوش مصنوعی در
برآورد و بهینهسازی پارامترهای هیدروژئولوژیکی میباشد.
نیکبخت و همکاران ( ،)1392به ارزیابی توانایی شبکه های
عصبی مصنوعی در پیشبینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان
دشت تسوج در استان آذربایجان شرقی پرداختند .نتایج این
تحقیق نشان داد ،وارد کردن اطالعات به صورت گام های
تأخیری ،تأثیر به سزایی در پیشبینی سطح آب زیرزمینی
دارد .دهقانی و نورعلیئی ( ،)1395به مقایسه روشهای
زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سطح تراز
آب زیرزمینی در دشت نور آباد استان لرستان پرداختند.
نتایج نشان داد ،روش کوکریجینگ ساده با مدل دایرهای
با میزان خطای کمتر نسبت به سایر مدلهای زمین آمار و
شبکه عصبی مصنوعی ،توانایی باالتری در میانیابی سطح
تراز آب زیرزمینی در دشت نورآباد دارد.
محمدیاری و همکاران ( )1396به پهنهبندی کیفیت آب

زیرزمینی مناطق خشک مهران و دهلران از لحاظ شرب با
استفاده از روشهای زمین آمار اقدام کردند .نتایج نشان
دهنده برتری تخمینگر کریجینگ نسبت به روش عکس
فاصله در پهنهبندی کیفی منابع آب زیرزمینی در منطقه
مورد مطالعه میباشد .در تحقیقی مشابه ،ولیزاده کامران و
همکاران ( ،)1395به تعیین مناسبتترین روش زمین آمار
در تهیه نقشه شوری آبهای زیرزمینی در دشت شیرامین
پرداختند .نتایج نشان داد ،روش کریجینگ ساده به دلیل R
باالتر و میزان خطای  RMSEپایینتر نسبت به سایر روشها
جهت تهیه نقشه تغییرات  ECو  SARدر منطقه مناسبترین
روش میباشد.
ریزو و دوگرتی( ،)1994با ترکیب شبکههای عصبی-
مصنوعی و روش کریجینگ ،روشی را با عنوان کریجینگ
عصبی ،جهت تعیین مشخصههای هیدرودینامیک آبخوان
در گستره مکانی ارائه داد .خلقی و حسینی ( ،)2009به
مقایسه سه روش زمین آمار ،شبکه عصبی مصنوعی و
سیستم استنتاج فازی – عصبی در میانیابی ضریب انتقال
پرداختند .نتایج نشان داد ،که سیستم استنتاج فازی – عصبی
( )ANFISاز دقت باالتری برای میان یابی برخوردار است.
ژانگ و همکاران ( )2009با روش ترکیبی عصبی-فازی-
موجک ،تغییرات سطح آب دریاچه پویانگ چین را پیش-
بینی و گزارش نمودند که ،روش تلفیقی عصبی-فازی-
موجک ،دقت باالتری نسبت به روش شبکه عصبی-فازی
دارد .گونگ و همکاران ( )2016به پیشبینی و مدلسازی
سطح تراز ایستابی آبهای زیرزمینی با استفاده از آمار 10
ساله مربوط به دو چاه نزدیک دریاچه اوکه چوبه فلوریدا با
استفاده از مدلهای هوشمند ) (ANN-SVM-ANFISپرداختند.
ارزیابی مدلهای مورد استفاده با استفاده از معیارهای آماری
) (R-RMSE-NMSE-NS-AICنشان دهنده دقت و توانایی
باالی مدل محاسباتی هوش مصنوعی در پیشبینی تغییرات
سطح آب است.
اهمیت مطالعه مداوم و توسعه روشهای تخمین به منظور
رسیدن به نتایج مقبولتر از شرایط کمی آبهای زیرزمینی
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نگاره ( :1الف) موقعیت جغرافیایی منطقه
مورد مطالعه در ایران و شمالغرب کشور
و (ب) محدوده مورد مطالعه

و مدیریت مناسبتر این منابع به خصوص در مناطقی که
آبهای زیرزمینی یکی از منابع بسیارمهم وحیاتی به شمار
میرود ،یکی از اساسیترین موارد در بحث بهرهبرداری و
استفاده از این منابع ارزشمند میباشد.
مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو مورد از این روشها
(شبکه عصبی مصنوعی و تخمینگر کریجینگ) به منظور
پیشبینی مکانی سطح تراز ایستابی آب در محدوده دشت
شبستر انجام گرفته است .این دشت با توجه به قرارگیری
در بالفاصل دریاچه ارومیه ،یکی از دشتهای آسیبپذیر و
حساس به شمار میرود.

 – 2مواد و روش
 -1-2منطقه مورد مطالعه

شرقی دریاچه ارومیه قرار دارد (نگاره  .)1حداقل ارتفاع
ازسطح آبهای آزاد  1255متر و حداکثر آن  3048متر
درارتفاعات میشوداغ میباشد .از مهمترین منابع آب سطحی
در این دشت میتوان به رودخانههای تیلچای ،دریانچای ،و
آب شور اشاره کرد.
برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی در سالهای اخیر
باعث ایجاد مخاطراتی همچون فرونشست در قسمتهایی
از دشت شده است (وزارت نیرو .)1393 ،اقلیم منطقه مورد
بررسی براساس روش طبقهبندی آمبرژه ،از نوع خشک سرد
و از نظر طبقهبندی دومارتن از نوع نیمه خشک میباشد.
میانگین بارش ساالنه ایستگاه بندرشرفخانه  230میلیمتر و
میانگین دمای آن  12/8درجه سانتیگراد میباشد.

محدوده مورد مطالعه در تحقیق حاضر دشت شبستر -صوفیان  -2-2دادههای مورد استفاده

دادههای مورد استفاده در این پژوهش ،آمار  46حلقه چاه
میباشد ،که در موقعیت جغرافیایی  45درجه و  41دقیقه الی
 46درجه و  11دقیقه طول شرقی و  38درجه و  02دقیقه الی مشاهدهای در سطح منطقه مورد مطالعه است ،که از شرکت
 38درجه و  40دقیقه عرض شمالی و در منتهیالیه شمال -سهامی آب منطقهای استان آذربایجان شرقی اخذ شده است.
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با بررسی آمار  10ساله چاههای مشاهدهای از نظر کامل دو گام اساسی انتشار رو به جلو و رو به عقب میباشد.
بودن دادههای ساالنه و ماهانه ،دادههای سال  1393به عنوان انتشار رو به جلو با استفاده از رابطه( )1قابل بیان میباشد:
دادههای پایه مورد بررسی قرار گرفت .علت انتخاب سال
 ،93کامل بودن دادهها در تمامی ماهها برای همه چاههای
خروجی برای ورودی  ، Jشیب تابع تبدیل و net
نمونهبرداری در سطح دشت مورد مطالعه میباشد.
 jکه از رابطه ( )2بدست میآید:

 -3-2روش تحقیق
 -1-3-2شبكه عصبی پرسپترون چند الیه ()MLP

شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک مدل تجربی برای
اولین بار از فرموله کردن تواناییهای مغز انسان ارائه شد
).(McCulloch and Pitts, 1943: 100
شبکههای عصبی چند الیه پیشرو که از الگوریتم انتشار
رو به عقب برای آموزش آنها استفاده شده ،کاربرد بیشتری
دارند ،به اولین الیه ،الیه ورودی و آخرین الیه ،الیه خروجی
و به الیههای ما بین ،الیههای مخفی گفته میشود .هر نرون
در یک الیه به همه نرونهای الیه بعدی متصل میباشد .به
هر اتصال ما بین نرون مقدار وزنی اختصاص مییابد ،و به
هر وزن نیز یک ضریب آستانه ( ) تعلق میگیرد .وزنی که
به هر اتصال تعلق میگیرد ،نشان دهنده درجه اهمیت آن
اتصال در شبکه عصبی است ).(Svozil et al, 1997: 44
در اکثر پیشبینیها ،شبکههای عصبی پرسپترون سه الیه با
توجه به کاربرد زیاد آن مورد استفاده قرار میگیرد .خروجی
شبکه با مقدار مطلوبی که از شبکه انتظار میرود ،مقایسه شده
و با تغییر در نرونهای ارتباط دهنده در شبکه تعدیل میشود،
که برای این کار از الگوریتم پس انتشار خطا استفاده میشود،
تا با استفاده از گرادیان تابع هزینه ،وزنهای شبکه را برای
کاهش میزان خطای شبکه تعدیل کند ،و تا خطای موجود
به ازای تمامی نمونههای آموزشی به یک مقدار حداقل که
برای شبکه تعیین شده نرسد ،این کار ادامه پیدا میکند.
این الگوریتم از تابع سیگموئیدی به عنوان تابع غیرخطی
استفاده میکند ،و از آن جایی که قاعده پس انتشار نیاز به
مشتقگیری دارد ،تابع سیگموئیدی به علت داشتن خاصیت
مشتقپذیری این شرایط را فراهم میکند .این الگوریتم دارای

 wijوزن داده شده از واحد  jتا  iو خروجی واحد
).(Shalkoff, 1997: 565
هرگونه اختالف و به عبارتی خطا در شبکه ،بین خروجی
شبکه با خروجی مورد انتظار که به شبکه پس انتشار میشود،
با استفاده از رابطه ( )3بیان میشود .این فرآیندها مکرر
تکرار میشود ،تا خطای شبکه به حداقل یا مقدار قابل قبول
برسد).(Atkinson and Tatnall, 1997: 700
i

شاخص نرخ تغییر در خطا و

ضریب یادگیری، 1
ضریب شتاب.
الیه ورودی یک الیه انتقال دهنده و وسیلهای برای
تهیه کردن دادههاست .آخرین الیه یا الیه خروجی شامل
مقادیر پیشبینی شده به وسیله شبکه است ،و خروجی
مدل را معرفی میکند .الیههای میانی یا مخفی که از گره-
ها یا پردازشگر تشکیل شدهاند ،محل پردازش دادههاست.
هرگره یک تابع تبدیلگر دارد ،که این تابع تبدیلگر ،تولید
کننده خروجیهای آن گره به شمار میرود .تعداد الیههای
مخفی و تعداد گرهها در هر الیه مخفی معموالً با استفاده از
روش آزمون و خطا تعیین میشود .گرههای الیههای مجاور
به طور کامل با هم در ارتباط هستند (ندیری.)1392 ،

 -2-3-2روش درونیابی زمین آماری

روش کریجینگ که مهمترین و گستردهترین روش
درونیابي آماري ميباشد ،به افتخار یکي از پیشگامان علم
1 - Learning Rate
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دلیلي بر وجود ساختارفضایي ميباشد ،به طوري که اگر
واریانس بین نقاطي به فاصلة  hکوچک باشد ،وابستگي بین
آن نقاط زیاد است .واریانسي را که وابسته به فاصله است،
واریوگرام یا تغییرنما مينامند ،و آن را با نماد  (h)2yنشان
ميدهند که معموالً به جاي واریوگرام ،از سمي واریوگرام
با نماد  (h)yاستفاده ميشود .سمي واریوگرام ،براساس
نصف میانگین مربع واریانس بین نقاط محاسبه میشود.
سمي واریوگرام ،براساس این تفکر که خواص پدیدهها در
مکانهاي نزدیکتر شباهت بیشتري دارند ،تا در فاصلههاي
دورتر؛ درجه وابستگي یا همبستگي بین نقاط را اندازهگیري
ميکند ).(Chrisman, 2002: 198

زمین آمار به نام دیجي کریگ نامگذاري شده است .کریجینگ
روش درونیابي پیشرفتهاي است که براي دادههایي که داراي
روندهاي موضعي تعریف شدهاي باشند ،مناسب است و با
کمترین واریانس تخمین درونیابي ميکند ،که میزان خطاي
آن تابع مشخصات واریوگرام( 1ساختار فضایي) است .اگر
مطالعات مربوط به واریوگرافی و تشخص مدل واریوگرام
با دقت کافي انجام شود ،درونیابي به روش کریجینگ ،با
دقت باالیي همراه خواهد بود .در این تکنیک از یک روش
میانگین وزنی برای توزیع متغیرها استفاده میشود ،بدین
صورت که هرچه متغیر به مبدأ نزدیکتر باشد ،وزن آن بیشتر
و هرچه فاصله دورتر باشد ،وزن کمتر خواهد بود .مدل
کریجینگ در حالت کلي شبیه مدل  IDWیعني به شرح
 -3-3-2معیارهای ارزیابی دقت
رابطه ( )4است:
در این تحقیق ،برای ارزیابی دقت برآوردی مدلهای
مورد استفاده از دو معیار جذر میانگین مربعات خطای پیش
مقدار اندازهگیری شده در موقعیت
که در آن
بینی )RMSE(2و ضریب همبستگی( )Rبه عنوان دو معیار
و وزن مقدار اندازهگیری شده در موقعیت
است S .کمی برای دقت مدلها استفاده شده است.
موقعیت پیشبینی و  Nتعداد اندازهگیری یا معلوم میباشد.
اساس مدل کریجینگ بر تئوري متغیر ناحیهاي است .متغیر
ناحیهاي ،متغیري تصادفي است که مقدار آن در هر نقطه از
فضا ،تابع مختصات آن نقطه باشد .به عبارت دیگر ،تفاضل
مقدار متغیر ناحیهاي در دو نقطه از فضا ،به فاصلة آن دو از
در روابط فوق :
هم بستگي دارد (قهرودي تالي.)96 :1381 ،
سطح تراز مشاهداتی،
نتایج تراز محاسباتی با
میانگین مشاهداتی سطح تراز،
مدلهای مورد استفاده،
 - 1-2-3-2سمی واریوگرام
براي درك بهتر ساختار فضایي نمونههاي برداشت شده
میانگین سطح تراز محاسباتی میباشد.
و انتخاب بهترین روش درونیابي ،خود همبستگي فضایي
بین نمونهها مطالعه ميشود .این بررسي را ميتوان با ترسیم  - 3یافته ها و بحث
به منظور حذف دادههای پرت و غیرصحیح از آزمون
فاصله بین نمونه ها و واریانس ارزش نمونهها یا به عبارت
دیگر سمي واریوگرامها به دست آورد .واریانس بین نقاطي نرمال بودن کلموگراف – اسمیرنوف نرمافزار  SPSSاستفاده
که به اندازة  hاز هم فاصله دارند ،ارتباط متقابل آن دو را گردید .که در این راستا تعداد دادههای نهایی جهت ورود به
نسبت به هم بیان ميکند ،و وابستگي نقاط نزدیک به هم ،مدلهای مورد استفاده 46 ،حلقه چاه مشاهدهای در سطح
1 -Variogram

2- Root Mean Square Error
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دشت انتخاب شد .در اجرای مدل شبکه عصبی (پرسپترون
چند الیه) از نرم افزار  MATLAB 2016استفاده گردید .از
این تعداد نمونه اندازهگیری شده 15 ،درصد به صورت کام ً
ال
تصادفی انتخاب و برای صحتسنجی مدلها استفاده شد
(نگاره  .)2این کار به علت پیشگیری از هرگونه پیش داوری
و قضاوت انجام گرفته است .سپس از دادههای موجود
برای میانیابی سطح تراز آبهای زیرزمینی دشت شبستر
 صوفیان با استفاده از مدلهای شبکه عصبی و زمین آماراستفاده شد .بدین منظور موقعیت مکانی (مختصات مکانی
چاههای مشاهدهای) به عنوان ورودیهای مدل و اطالعات
اندازهگیری شده سطح تراز آب برای سال  ،1393به عنوان
تابع هدف وارد نرمافزار  MATLABشد .در ورود دادهها به
نرمافزار  MATLABو شروع مدلسازی شبکه عصبی ،استفاده
از دادههای غیرنرمال باعث کاهش همگرایی شبکه و سرعت
آن میشود .بدین جهت در بدو ورود دادهها با استفاده از
رابطه ( )7در برنامه نوشته شده ،نرمال شده ،و پس از مدل-
سازی؛ مجدد به بازه واقعی بازگردانده شد (معماریان فرد و
بیگی هرچگانی.)91 :1388 ،

رابطه()7

برابر با ارزش ورودی غیر نرمال،

نگاره  :2موقعیت نمونههای
تصادفی جهت اعتبارسنجی
مدلهای مورد استفاده

برابر با

برابر با بیشترین
کمترین ارزش عامل مورد نظر،
ارزش عامل مورد نظر و مقادیر نرمال شده عامل مورد
نظر است.
در روند مدلسازی سطح تراز آبهای زیرزمینی دشت
شبستر  -صوفیان ،با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند
الیه ،بعد از نرمالسازی دادهها ،اقدام به ساخت شبکههای
متعددی با تعداد نرونها و الیههای مختلف ،توابع فعالیت و
توابع آموزش مختلف گردید که پس از آزمون و خطای فراوان،
شبکه با تابع آموزش لونبرگ  -مارگورت ( )LMو تابع فعالیت
تانژانت سیگموئیدی ( )Tansigبه علت قابلیت مشتق گیری و
تعداد الیه پنهان  2به عنوان ساختار شبکه بهینه انتخاب شد.
همان طوری که در جدول( )1نیز مشاهده می شود ،تعدادی از
این شبکههای ساخته شده به همراه میزان خطا و همبستگی
آنها در مرحله انتخاب شبکه آورده شده است .فرمولها
و روشهای زیادی برای تعیین تعداد نرون در الیه پنهان
وجود دارد ،ولی یکی از مناسبترین روشها برای کمترین
مقدار خطا ،روش آزمون و خطا است (راکعی و همكاران:1386 ،
 .)61به این ترتیب در شبکههای ایجاد شده تعداد نرونها
در الیه میانی از  5تا  15تغییر داده شد ،و با توجه به نتایج
حاصل شده و میزان خطا و همبستگی در آموزش و آزمون،
تعداد  9نورون در الیه میانی ،بهینهترین حالت بدست آمد
که نتایج در جدول( )1ذکر شده است .پس از طراحی شبکه
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مناسب دادههای  46حلقه چاه مشاهدهای درسطح منطقه
مورد مطالعه به عنوان ورودی و اطالعات اندازهگیری شده
سطح تراز آب به عنوان تابع هدف وارد شبکه شد.
با توجه به نتایج جدول  ،1شبکه طراحی شده با تعداد
 9نرون در الیه میانی و تابع آموزش لونبرگ-مارکورت
وتابع فعالسازی تانژانت سیگموئیدی ،و با میزان خطای
کمتر ،نسبت به سایر ساختارها ،دقت باالتری ارائه داده
است .بنابراین ساختار نهایی شبکه برای تخمین سطح تراز
ایستابی 1-9-2 ،بدست آمد ،که متشکل از  2ورودی9 ،
نورون در الیه پنهان و یک خروجی هدف میباشد.
پس از انجام تحلیلهای مربوط به کیفیت دادهها و نرمال
بودن آنها ،و با توجه به ماهیت دادهها ،حالتهای مختلفی
از تخمینگر کریجینگ مورد بررسی قرار گرفت ،و در هربار
سعی گردید ،تا با تغییر پارامترهای مدل ،مقدار خطا کاهش
یابد .برای این منظور قبل از ایجاد مدلهای مختلف اقدام به
بررسی اطالعات مربوط به پراکندگی و کشیدگی دادهها شد.
اعمال تابع انتقال لگاریتمی برای دادههای موجود ،باعث

بهبود پراکندگی و نزدیکتر شدن به توزیع نرمال شد.
به منظور بررسی توزیع دادههای مورد استفاده ،ازآزمون
کلموگراف-اسمیرنوف موجود در نرم افزار آماریIBM
 SPSS Statisticsاستفاده شد .با توجه به نتایج نگاره ،3
و مقادیر  Sigکه در هردو آزمون بیشتر از مقدار آستانه
معناداری آزمون ها( )0.05شده است ،بنابراین دلیلی برای
رد کردن این فرض که؛ نمونهها از توزیع نرمال برخوردار
هستند ،وجود ندارد .پس نرمال بودن دادهها مورد تأیید قرار
می گیرد.
پس از بررسی نرمال بودن داده ها ،با انتقال به نرم افزار
 ArcGISو استفاده از مجموعه ابزار تحلیل زمین آماری،
اقدام به ساخت و آزمودن مدل های مختلف شد .قبل از
این کار ،از طریق ابزارهای مربوط به کاوش داده ،مقادیر
مشاهدهای مورد بررسی قرار گرفت .در این مورد مشاهده
گردید ،که استفاده از تابع تبدیل لگاریتمی باعث بهبود
توزیع نمونهها شد(جدول .)2
این تابع تبدیل به صورت رابطه ( )8تعریف میشود ،و

جدول  :1تعدادی از شبکه های ایجاد شده در مدل شبکه عصبی
میزان همبستگی
درآزمون()R

میزان همبستگی در
آموزش()R

خطای آزمون

خطای آموزش

تعداد نورون های
الیه میانی

تابع آموزش

0/93

0/90

35/61

20/71

6

LM

0/93

0/94

18/50

13/67

8

0/94
0/94

0/85
0/96

23/17
11/41

0/86

0/87

42

0/99

0/87

44/10

0/85

0/65

20/07

22/91
18/13

7
9

33/86

10

21/17

14

38

12

نگاره :3نتایج آزمون آماری شاپیرو-ویلک و کلموگراف-اسمیرنوف

LM
LM
LM
LM
LM
LM
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هنگامی که دادهها در فضای اندازهگیری شده ،مقادیر باالیی
داشته باشند ،با تعدیل مقدار واریانس باعث بهبود مقیاس
در نمونهها شده و دادهها را به توزیع نرمال نزدیکتر میکند.
رابطه ()8

در رابطه ( Y(S( ،)8مقادیر ارائه شده توسط تابع تبدیل
لگاریتمی و ( Z(Sمقادیر مشاهدهای در هر نقطه و Ln
لگاریتم در پایه طبیعی میباشد .نتایج حاصل از اعمال تابع
لگاریتمی بر روی نمونهها در جدول( )2ذکرشده است.
جدول  :2نتایج اعمال تابع انتقال لگاریتمی
اعمال تبدیل لگاریتمی

نمونههای اصلی

شاخص آماری

0/01

0/04

Skewness

7/19

1331/4

1/83
7/20
0/02

1/82

1340/9
35/50

Kurtosis
Median
Mean
STD

بر طبق نتایج جدول( ،)2اعمال تابع تبدیل لگاریتمی موجب
بهبود نمونهها شده و باعث نزدیکتر شدن دادهها به توزیع نرمال
گردیده است .به منظور بررسی توزیع و خودهمبستگی فضایی
بین جفت نمونهها ،از نمودار ابرسمی واریوگرام استفاده
شد .در این نمودار وابستگی مکانی تمامی جفت نمونهها
با یکدیگر در ارتباط با فاصله و تأثیر آنها رسم شده است
(نگاره.)4

نگاره  :4توزیع فضایی جفت
نمونههای اندازهگیری شده

در بررسی و تحلیل ارتباط فضایی بین نمونهها ،چندین
نمونه که دارای وابستگی کمتری بودند ،انتخاب و از
مجموعه دادهها حذف شدند ،اما با این وجود تغییری در
دقت برآوردی مدلهای ایجاد شده حاصل نشد .این مسئله
را میتوان به دلیل نابسامانیهایی که در سال هایی اخیر
در میزان برداشت و تغذیه سفرههای زیرزمینی در حواشی
دریاچه ارومیه به وجود آمده است ،مرتبط ساخت.
پس از بررسی آماری نمونههای موجود ،اقدام به ایجاد
و صحتسنجی مدلهای واریوگرام در تخمینگر کریجینگ
شد (جدول  .)3معیارهای کمی انتخاب مدلهای برازش
شده ،جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEومیانگین خطای
استاندارد ( )ASEبوده و بر این اساس مدل واریوگرام
مناسب برای نمونههای موجود انتخاب شده است .نتایج
برازش مدلهای مختلف در جدول  3ذکر شده است.
براساس نتایج حاصل شده از انتخاب مدلهای برازش
واریوگرام ،و با توجه به معیارهای کمی اندازهگیری دقت
برآوردی مدلها ) (RMSE-ASEکه چند نمونه نهایی از آن-
ها در جدول  3آورده شده است ،مدل کریجینگ معمولی
) (Ordinary Krigingبا نوع مدل واریوگرام جی شکل
) (j-shapeو میزان خطای کمتر( )20.10دقت باالتری نسبت
به سایر مدلهای طراحی شده در برآورد دادههای سطح
تراز منطقه مورد مطالعه ارائه کرده است .با وجود پراکندگی
تقریباً زیاد نمونهها و تعداد کم آنها که به دلیل کامل بودن
تمامی ماههای اندازهگیریها در سال  ،1393از میان سایر
نمونهها انتخاب شده بود ،باز هم مدل ایجاد شده ،به خوبی
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جدول  :3ساختارهای طراحی شده در مدل کریجینگ
مدل
کریجینگ
معمولی
Ordinary
Kriging

کریجینگ
ساده
Simple
Kriging

تابع انتقال
لگاریتمی

نوع مدل
واریوگرام
دایرهای

Sector

اثر قطعهای

حد آستانه

type

RMSE

RMSS

ASE

0/00006583

0/001405229

*4

25/432

0/749

32/800

لگاریتمی

کروی

0/000128979

0/001282351

8

26/078

0/739

33/91

لگاریتمی

توانی

0/000105987

0/0012317

1

27/137

0/712

36/20

لگاریتمی

گوسی

0/000302823

0/001226313

4

26/280

0/778

33/53

لگاریتمی

جی شکل

0/00005091229

0/001214519

8

20/10

1/204

16/67

لگاریتمی

دایرهای

0/0001475391

0/000959763

4

27/938

0/786

33/41

لگاریتمی

توانی

5/3243002

0/001101978

1

29/173

0/756

35/47

لگاریتمی

گوسی

0/000357718

0/00074958

8

29/208

0/792

35/51

لگاریتمی

کروی

0/0001237948

0/000983507

*4

28/08

0/786

33/56

توانسته بر نمونهها برازش پیدا کند ،و با خطای  20.10 RMSEنتایج نگاره ( )6و جدول ( )4شبکه عصبی برآورد دقیقتر و
متر در مجموع مشاهدات ،برآورد مناسبی از سطح تراز آب واقعبینانهتری از سطح تراز آب ،ارائه نموده است.
زیرزمینی دشت شبستر-صوفیان داشته باشد (نگاره .)6

نگاره  :5مدل برازش شده بر دادههای مشاهداتی سطح تراز

نگاره  :6نمودار مقادیر مشاهداتی و پیشبینی شده توسط
مدلهای مورد استفاده

پس از طراحی و ساخت مدلهای مورد استفاده در تحقیق
حاضر که مدل زمین آماری کریجینگ و مدل محاسباتی
هوش مصنوعی شبکه عصبی مصنوعی چند الیه ()MLP
میباشد ،به بررسی نتایج حاصل که نشان دهنده دقت باالتر
مدل شبکه عصبی مصنوعی با میزان خطای 13.18متر نسبت
به مدل کریجینگ با خطای  20.10متر ،میباشد (جداول 1
و )3پرداخته شد.
نگاره  6به خوبی مؤید این مطلب میباشد .براساس

پس از طراحی مدلهای مورد استفاده برای نقاط
مشاهداتی ،به منظور تعمیم نتایج به سایر نقاط مجهول در
سطح دشت مورد مطالعه ،در روش کریجینگ از نرمافزار
 ArcGIS 10.5استفاده گردید.
در مدلسازی شبکه عصبی ،ابتدا کل محدوده دشت
تبدیل به شبکهبندی منظم با اندازه  85*85متر شده و
مختصات مرکز تمامی پیکسلها استخراج و سپس به نرم
افزار  MATLABمنتقل شده ،و با شبکه آموزش دیده توسط
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نمونههای مشاهداتی ،اقدام به تخمین برای سایر نقاطی که
مقادیر مشاهده شده نداشتند ،گردید (نگاره .)7

جدول  :4نتایج مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی و تخمینگر
کریجینگ

مدلهای مورد
استفاده

مرحله ساخت مدل

مرحله ارزیابی
مدل

RMSE

MSE

R

RMSE

MSE

شبکه عصبی-
مصنوعی

13/18

173/93

0/96

55/74

3107/93

تخمینگرکریجینگ

20/10

404/34

0/90

59/84

3581/41

 -4نتیجهگیری

نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان میدهد ،روش
شبکه عصبی مصنوعی با میزان خطای به مراتب کمتر از
روش کریجینگ ،در مراحل برآورد و اعتبارسنجی متقابل
با استفاده از  15درصد دادههای آزمون که در روند تخمین
دخالت نداشتند(نگاره  ،)2برآورد واقعبینانهتری از سطح
تراز آب زیرزمینی در دشت شبستر -صوفیان ارائه کرده
است(جدول .)4که این با نتایج تحقیقات دهقانی و
همکاران( )1388مطابقت دارد .ایشان در تحقیقی به مقایسه
روش های زمین آمار ،روش شبکه عصبی )(MLP,RBF
و روش فازی-عصبی تطبیقی ) (ANFISدر دشت قزوین
پرداختند ،نتایج حاکی از دقت بسیار باالی روش فازی-
عصبی در برآورد سطح ایستابی آبهای زیرزمینی دشت
قزوین میباشد .در سطح بعدی روش پرسپترون چند الیه
نسبت به روش زمین آمار دقت باالتری را ارائه نموده است.
به عالوه در تحقیقاتی که در سالهای اخیر در مورد
استفاده از مدلهای محاسباتی هوش مصنوعی و کارایی آنها
در بحث مطالعات آبخوانها و منابع آب زیرزمینی انجام
نگاره  :7نقشه های نهایی تخمین سطح تراز با استفاده از
شده است ،به روشنی بیانگر توانایی باالی این روشها برای
مدل های الف)  MLPو ب) Kriging
تخمین و بهینهسازی متغیرهای محیطی و برآورد واقعیتر از
آنها است .از جمله این مطالعات میتوان به تحقیقات خلقی
نتایج اعتبارسنجی متقابل مدلها توسط  15درصد از و حسینی ( ،)2009نیکبخت و همکاران ( ،)1392اصغری
نمونههای تصادفی که در ابتدا کنار گذاشته شده بود ،نیز مقدم و همکاران ( )1392اشاره کرد .نتایج تحقیقات این
نشان دهنده دقت باالتر شبکه عصبی مصنوعی در تخمین محققین نشان میدهد ،روشهای محاسباتی هوش مصنوعی
همچون شبکههای عصبی ،مدل فازی-عصبی تطبیقی و
سطح تراز است (جدول .)4
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مدلهای فازی ،توانایی باالتری در تخمین و بهینهسازی
نتایج حاصل از متغیرهای هیدروژئولوژیکی و منابع آب
زیرزمینی دارد.
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