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 بندی خاک با استفاده ازبینی هدایت هیدرولیکی از روی اطلاعات دانهپیش
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 2روزبه دبیری ،5و4له ندیریءاعطا ،*3و2رامین وفایی پورسرخابی ،1محمد خلیلی ملکی

 عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران گروه انشجوی دکتری،د -1

 استادیار، گروه عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران -2

 رانیا ،زیتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،ینرم، واحد تبر یهایفناورو  کیربات قاتیمرکز تحق -3

 طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانگروه علوم زمین، دانشکده علوم دانشیار،  -4
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 چکیده

باشد که اهمیت سنگ و خاک می های متخلخل مانند تودهپذیری یکی از پارامترهای مؤثر بر جریان آب در محیطنفوذ

مانند قطار شهری دارد و تعیین آن از اهداف اصلی  یتیپراهمهای مهم و ای در مطالعات ژئوتکنیکی مانند محل اجرای سازهویژه

ست، نش رود. همچنین پارامتری مهم در حل مشکلات ژئوتکنیکی مانند نشت آب، محاسبهژئوتکنیک به شمار میدر مطالعات 

ی و گیری مستقیم )صحرایهای اندازهبودن روش رمطمئنیغگیر و گران، تخصصی، وقت لیدلبه. باشدمی غیرهتحلیل پایداری و 

های هیدروژئولوژیکی رخطی و شرایط ناهمگن و ناهمسان حاکم بر محیطآزمایشگاهی( این پارامتر و همچنین به علت رفتار غی

های مختلف هوش های اخیر روششود، در سالگیری مستقیم این پارامتر میهای اندازهکه موجب عدم قطعیت ذاتی روش

 این مطالعه از دو روشاند. در برای جبران بخشی از این نقایص ارائه شده های فوق ومصنوعی با دقت بیشتری نسبت به روش

 (WANN)( و مدل هیبرید موجکی عصبی LSSVMمربعات ) بردار پشتیبان کمینههوش مصنوعی منفرد شامل مدل ماشین 

 بندی استفاده شد؛ سپس نتایجبینی هدایت هیدرولیکی بر اساس اطلاعات دانهقطار شهری تبریز برای پیش 2و  1در خطوط 

 (SICM) شدهنظارتو با نام مدل هوشمند مرکب  شدهبیترک (ANN) عصبی مصنوعی شبکه این دو مدل انفرادی توسط مدل

در این پژوهش نشان داد که هر سه مدل عملکرد  شدهارائهآزمایش سه مدل  نتایج مرحله موجب بهبودی نتایج گردید. مقایسه

 )ریشه cm/sec  777191/7 =RMSEبا داشتن SICMبینی هدایت هیدرولیکی داشتند؛ اما مدل ترکیبی نسبتاً مناسبی در پیش

 های انفرادی نتایج بهتری را ارائه داده است.)ضریب تبیین( نسبت به مدل 2R=33/7و میانگین مربعات خطا( 

شده، هدایت هیدرولیکی، هیبرید پشتیبان، مدل هوشمند مرکب نظارتقطار شهری تبریز، ماشین بردار کلیدی:های واژه

 .موجکی عصبی

 

 مقدمه

نفوذپذیری یک مفهوم فیزیکی مهم بوده و به مفهوم 

آب از داخل مواد متخلخل مانند  ازجملهقابلیت عبور مواد مایع 

باشد. در واقع نفوذپذیری امکان جریان آب سنگ یا خاک می

باشد. پارامتری که میزان نفوذپذیری از درون مواد متخلخل می

 شود. برایکند، هدایت هیدرولیکی نامیده میخاک را بیان می

سازی جریان آب در خاک بسیار مهم بوده و نقش اساسی مدل

در پیشبرد مطالعات ژئوتکنیکی دارد. بخصوص اهمیت تعیین 

مهندسی مانند  های عظیم و مهمدقیق این متغیّر در پروژه

mailto:Raminvafaei@yahoo.com
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های زیرزمینی در قطار شهری که مدیریت و کنترل صحیح آب

هایی ضرورت زیادی دارد، بیشتر محل اجرای چنین سازه

پارامترهای زیادی در مقدار هدایت هیدرولیکی  شود.نمایان می

ها، دانه خلل و فرج، اندازه آنها اندازه ازجملهگذارند می ریتأث

هیدرولیکی به توزیع  غیره. هدایت ت وشکل ذرات، تراکم ذرا

متخلخل نیز وابسته است که این مطالعه  های تودهدانه اندازه

 ذرات( استوار است. بندی )توزیع اندازهبراساس اطلاعات دانه

های متفاوتی برای تعیین مقدار هدایت هیدرولیکی تکنیک

اژ پمپهای صحرایی )آزمایش است که شامل روش شنهادشدهیپ

های آزمایشگاهی ردیاب(، روش و آزمایش 1اسلاگاه، تست چ

 Todd and) های تجربی استو محاسبات از روی فرمول

Mays, 2005.) های فوق مزایایی مانند شناخت شرایط روش

باشند. گیر میاز راه حفّاری دارند، اما گران و وقت یرسطحیز

همچنین هدایت هیدرولیکی، یک متغیّر تصادفی است که در 

حالت کلی توزیع آن در درون یک محیط متخلخل مبهم بوده 

 Nowak) توان گفت که با عدم قطعیت همراه استو یا می

and Cirpka, 2006.) 

های هوش مصنوعی ل، مدذکرشدهبرای رفع قسمتی از نقایص 

به کار گرفته شدند. در چند سال گذشته تحقیقات و مطالعات 

و  یشناسآببینی متغیّرهای متعددی برای پیش

بینی منابع آب رواناب، پیش -مانند بارش یشناسنیزمآب

سازی زیرزمینی، تخمین نوسانات تراز آب زیرزمینی، مدل

 ها، جریانوانپذیری آبخکیفی آب زیرزمینی، ارزیابی آسیب

های با استفاده از روشای، بار رسوب معلق و غیره. رودخانه

 Nourani andبردار پشتیبان )هوش مصنوعی مانند ماشین 

Andalib, 2019 Nourani and Andalib, 2015;خانی و ؛ قره

؛ عندلیب و 1369؛ نورانی و عندلیب، 1364همکاران، 

 ,.Nourani et al)و هیبرید موجکی عصبی  (1363همکاران، 

2009; Sharghi et al., 2019 ،؛ ترابی 1369؛ نورانی و عندلیب

؛ رخ شاد و 1477؛ عزیزی و همکاران، 1477و همکاران، 

 اند.بوده زیآمتیموفق( انجام گردیده است که 1477شهیدی، 

های مختلف هوش برای برآورد هدایت هیدرولیکی نیز از روش

 ها ثابت کردستفاده از این روشمصنوعی استفاده شده است. ا

های توانند جایگزین مناسبی برای روشها میکه این روش

                                                           
1 Slug test 
2 Self-organization map-fuzzy logic 

ی توان از شبکهگیری مستقیم باشند. برای نمونه میاندازه

 Sihag, 2018 Nadiri et al., 2014; Tayfurعصبی مصنوعی )

et al., 2014;منطق فازی ،) Nadiri et al., 2014; Sihag, 

 ,.Nadiri et al(، نرو فازی )1369زاده و ندیری، ؛ یوسف(2018

2014 Sezer et al., 2010;ده زا(، ماشین بردار پشتیبان، یوسف

ه زاد( و بالاخره هیبرید موجکی عصبی، یوسف1477و ندیری )

 یهایسازمدل( نام برد که نتایج قابل قبولی از 1369و ندیری )

دگانه و ترکیبی های چناند. روشمتفاوت هوش مصنوعی داشته

 هموردتوجهوش مصنوعی نیز برای تخمین هدایت هیدرولیکی 

 لیلدبهها ها نشان داد که این مدلقرار گرفتند. نتایج این مدل

 هایمدل تکتک فردمنحصربههای زمان از تواناییهم استفاده

های انفرادی دارند تری نسبت به مدلانفرادی، عملکرد مناسب

(Nadiri et al., 2014; Tayfur et al., 2014زاده و ؛ یوسف

هدایت هیدرولیکی را از  Ross et al. (2007) (.1369ندیری، 

بندی با دقت بالایی تخمین روی تحلیل فازی اطلاعات دانه

هایی را ارائه دادند های حفاری، نمونهها با بررسی لاگزدند. آن

د و سپس مخلوطی از چند خاک بودن صورتبهها که این نمونه

عضویت  ها، درجهها در داخل آن نمونهاز خاک هرکدامبرای 

ای خاک هتعریف کردند و بدین ترتیب تحلیل فازی برای نمونه

بینی هدایت هیدرولیکی با استفاده از ارائه شد. پس از پیش

های اخیر این متغیّر بندی، در سالتحلیل فازی اطلاعات دانه

های منفرد هوش با استفاده از مدل بندی واز روی اطلاعات دانه

 Erzin et al., 2009; Sedaghaبینی گردید )مصنوعی نیز پیش

et al., 2016; Sihag, 2018 هدایت هیدرولیکی از روی .)

بندی و با استفاده از هوش مصنوعی ترکیبی نیز اطلاعات دانه

بابا و ؛ داداشRogiers et al., 2012است ) شدهینیبشیپ

( هدایت 1369بابا و همکاران )(. داداش1369 همکاران،

متروی شهر تبریز و با استفاده از  هیدرولیکی را در محدوده

بندی )توزیع و از روی اطلاعات دانه FL-SOM2مدل ترکیبی 

 .Rogiers et al بینی کردند. همچنینذرات( پیش اندازه

در آبخوان شمال بلژیک، هدایت هیدرولیکی را با  (2012)

های دهاز روی دا ANN-GLUE3تفاده از روش ترکیبی اس

 ذرات تخمین زدند. اندازه

3 Generalized likelihood uncertainty estimation artificial 

neural networks 
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و  WANN5و  LSSVM4در تحقیق حاضر دو مدل انفرادی 

بینی هدایت هیدرولیکی در برای پیش SICM9مدل ترکیبی 

گیرند. قرار می مورداستفاده( 2و  1قطار شهری تبریز )خطوط 

 انفرادی، برای استفاده هایبدین ترتیب که پس از اجرای مدل

ها که همان ها، از نتایج آناین مدل تکتکزمان از مزایای هم

ورودی مدل ترکیبی  عنوانبهباشد، هدایت هیدرولیکی می

 های انفرادی توسط شبکهشود یعنی نتایج مدلاستفاده می

 یرخطیغ کنندهبیترک( که یک ANN0عصبی مصنوعی )

 شدهنظارتو با نام مدل هوشمند مرکب  شدهنهیبهباشد، می

بنابراین در این تحقیق هدایت هیدرولیکی بر ؛ گرددارائه می

ذرات( و با کمک مدل هوشمند  بندی )توزیع اندازهمبنای دانه

بینی ( تخمین زده شده و پیشSICM) شدهنظارتمرکب 

 گردد.می

 هامواد و روش

 مورد مطالعه منطقه

نشان داده شده است؛ در استان  1ل شهر تبریز که در شک

آذربایجان شرقی در شمال غرب کشور ایران با مختصات 

دقیقه طول  23درجه و  49دقیقه تا  12درجه و  49جغرافیایی 

دقیقه عرض  17درجه و  33دقیقه تا  1درجه و  33شرقی و 

 4خط شامل  5است. قطار شهری تبریز از  شدهواقعشمالی 

ه تشکیل شده است و طول آن خط اصلی و یک خط حوم

از جنوب شرق تبریز  1باشد. خط کیلومتر می 177حدود 

و سپس از قسمت مرکزی شهر به جنوب غرب آن  شدهشروع

قطار شهری تبریز از منطقه قراملک  2شود. خط منتهی می

شروع شده و پس از گذشتن از شهرک باغمیشه به سمت شرق 

مرزداران در اطراف  امتداد یافته و پس از عبور از شهرک

که  1یابد. قسمتی از خط المللی خاتمه مینمایشگاه بین

باشد، در گمانه می 27این مطالعه بوده و شامل  موردبحث

خط  موردمطالعه قسمت مرکزی شهر قرار دارد. طول محدوده

 133( و شامل 2کل طول خط  باًیتقرکیلومتر ) 22حدود  2

ها، از اطلاعات تمام گمانه گمانه بود. پس از بررسی اطلاعات

 گمانه 15استفاده شد. از  2خط  گمانه 34و  1خط  گمانه 15

خاک در  نمونه 43و  51به ترتیب  2خط  گمانه 34و  1خط 

 64 درمجموعیعنی ؛ متری انتخاب شد 3های مختلف عمق

های )گزارش قرار گرفت مورداستفادهگمانه  46خاک از  نمونه

، 1333قطار شهری تبریز،  2و  1ک خطوط مطالعات ژئوتکنی

نشان داده شده  1ها در شکل (. موقعیت گمانه1333و  1334

 است.

 

 

                                                           
4 Least square support vector machine 

5 Wavelet artificial neural network 

9 Supervised intelligent committee machine 

0 Artificial neural network 
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 .گیری هدایت هیدرولیکیها و نقاط اندازهگمانهمنطقه مورد مطالعه، موقعیت  -1شکل 

 هاداده لیوتحلهیتجز

 بر اساسدر تحقیق حاضر هدایت هیدرولیکی که 

 مرکببندی استوار است؛ با استفاده از مدل هوشمند دانه

ن های ایبینی شد. با توجه به اینکه ورودی، پیششدهنظارت

های های منفرد بودند، ابتدا مدلهای مدلمدل همان خروجی

های منفرد از اطلاعات منفرد اجرا گردیدند. برای اجرای مدل

بندی و بر طبق بندی که از آزمایشات هیدرومتری و دانهدانه

ده گردید. بودند، استفا آمدهدستبه AASHTOT27استاندارد 

( از روی 80Dو  30D ،60Dبندی )بدین ترتیب اطلاعات دانه

بندی تعیین شدند. هدایت هیدرولیکی نیز از های دانهمنحنی

آزمایشات تعیین نفوذپذیری به روش لوفران با بار ثابت و افتان 

مقدار هدایت هیدرولیکی  64ها، مشخص گردید. از در گمانه

ها شده است. روش انتخاب داده افقی در این مطالعه استفاده

تصادفی بود ولی سعی  صورتبهبرای مراحل آموزش و آزمایش 

های گردید که دو شرط زیر رعایت گردد: اول اینکه ویژگی

تقریباً مشابه باشد؛ دوم اینکه مقادیر کمینه  دودستهآماری هر 

آموزش قرار داده  های مرحلهها در داخل دادهداده و بیشینه

های مراحل آموزش و تعداد داده برای تعیین بهینه شود.

 یموردبررسهای مختلفی ، حالتوخطاآزمونآزمایش به روش 

درصد  37از:  اندعبارت شدهیبررسهای قرار گرفت. حالت

درصد  25درصد آموزش و  05درصد آزمایش،  27آموزش و 

درصد آزمایش. در بهترین  37درصد آموزش و  07آزمایش و 

درصد بقیه  37آموزش و  ها برای مرحلهدرصد داده 07حالت 

آزمایش اختصاص داده شد. مقادیر بیشینه،  نیز برای مرحله

( و خروجی 80Dو  30D، 60Dهای ورودی )کمینه و میانگین داده

(K در جدول )های مطالعات )گزارش نشان داده شده است 1

و  1334، 1333قطار شهری تبریز،  2و  1ژئوتکنیک خطوط 

1333.) 

 .مشخصات مهم آماری متغیرهای ورودی و خروجی -1جدول 

 متغیرها کمینه بیشینه میانگین

123/7 64/7 779/7 (mm)30 D 
345/7 33/6 709/7 (mm)60 D 
142/3 5/20 152/7 (mm)80 D 

777149/7 77234/7 777777173/7 K (cm/sec) 

 

 های هوش مصنوعیروش

 (SVM)ماشین بردار پشتیبان 

توسط  1665در سال ( SVM3) های بردار پشتیبانماشین

ماشین بردار پشتیبان  .واپنیک و کورتز معرفی شدند

ه یابد کهای خطی را میالگوریتمی است که نوع خاصی از مدل

کنند. حداکثر کردن حداکثر حاشیه ابر صفحه را حاصل می

ها حاشیه ابرصفحه منجر به حداکثر شدن تفکیک بین دسته

ترین نقاط آموزشی به حداکثر حاشیه شود. به نزدیکمی

گردد و تنها از این لاق میابرصفحه، بردارهای پشتیبان اط

د. شوها استفاده میبردارها برای مشخص کردن مرز بین دسته

شود و توسط یک صفحه گیری که تعریف میقواعد تصمیم

کند گیری باینری را تفکیک میبهینه که طبقات تصمیم

 (.Vapnik and Cortez, 1995) است 1 رابطه صورتبه

                                                           
3 Support vector machine 

(1) y = sign (∑ yi

n

i=1

ai (x. xi) + b) 

 Xiآموزشی  نمونه ارزش طبقه iy، خروجی معادله yکه در آن 

1X= [X ,ضرب داخلی است. بردارهای  دهندهنشان ."" و

,…, Xn]2X ورودی و بردارهای  یک داده دهندهنشانXi 

ترین کاربردهای ماشین بردار هستند. مهمبردارهای پشتیبان 

هاست. ویژگی مهم سازی دادهبندی و خطیپشتیبان در طبقه

ای هماشین بردار پشتیبان این است که برخلاف الگوریتم

 حداقل کردن قدر لهیوسبههای خطی که کلاسیک و رگرسیون

ها ریسک کنند، آنمطلق خطا یا توان دوم خطا عمل می

بندی ریسک نبود طبقه SVMرسانند. به حداقل میعملیاتی را 

و بعد مقدار  کندیمصورت یک سری عددی بیان صحیح را به

هر موقع  MLP6عصبی  کند، اما شبکهآن را حساب می کمینه

6 Multi- layer perceptron  
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حل ارائه یک راه عنوانبهکه خطای تفکیک کم باشد آن را 

ا های عصبی بشبکه برخلافبردار پشتیبان  دهد. ماشینمی

های محلی تابع خطا مواجه مشکل گیر افتادن در مینیمم

(. مراحل حل مسئله در Hong, 2011; Yin, 2011نیست )

های های بردار پشتیبان همانند الگوریتم شبکهالگوریتم ماشین

شود. انواع آموزش و آزمایش تقسیم می عصبی به دو مرحله

بندی بردار از رده اندعبارتهای ماشین بردار پشتیبان مدل

ین مربعات ماش پشتیبان، رگرسیون بردار پشتیبان، کمینه

ریزی خطی ماشین بردار پشتیبان و بردار پشتیبان، برنامه

. در این پژوهش از ماشین بردار Nuهای بردار پشتیبان ماشین

مربعات استفاده شد. ماشین بردار پشتیبان  پشتیبان کمینه

است و  شدهاصلاح SVMک مدل ی (LSSVM)کمینه مربعات 

 بندی و رگرسیونبرای رده اجراقابلیک روش یادگیری ماشین 

 مسئله یجابه LSSVMروش  (.Suykens et al., 2002است )

کند. خطی استفاده می KKT17از معادلات  SVMدوم  درجه

SVM دوم بدون هیچ قانونی استفاده  از یک تابع تلفات درجه

 ورمنظبه رونیازاشود تری میرد ضعیفکند که سبب برآومی

شود و در دار برگرفته میوزن LSSVM جلوگیری از این،

ها اختصاص داده شود، های کوچک به دادهمواردی که وزن

 لیدلبهشود. این مدل ای ارائه میروش آموزشی دو مرحله

استفاده از معادلات خطی در حل مسائل، دقت بیشتری نسبت 

 Seifi, 2010; Shabriر پشتیبان کلاسیک دارد )به ماشین بردا

and Suhartono, 2012.) 

𝑥𝑖}داده  Nآموزشی از  یک مجموعه , 𝑦𝑖}𝑖=1
𝑁 در نظر گرفته   

𝑋𝑡 شود که می ∈ 𝑅𝑑ورودی و   داده𝑦𝑡 ∈ R خروجی  داده

های رگرسیون بندی یا جزئیات ریاضیاتی مدلاست. فرمول

LSSVM  در کارهایNadiri et al. (2017a)  .ارائه شده است

 تفادهمورداستوانند با توجه به نوع مطالعات انواع توابع کرنل می

قرار گیرند. انواع مختلف تابع کرنل مانند خطی، سیگموییدی، 

ای وجود دارد که در این مطالعه از شعاعی و چندجمله پایه

این  RBFعلت انتخاب کرنل  .استفاده شده است RBF11کرنل 

 هایبود که این نوع کرنل بالاترین میزان کارایی را در مدل

 Suykens andهیدرولوژیکی داشته است )

Vandewalle,1999.) 

                                                           
17 Karush-Kuhn-tucker 

 (WANN)مدل موجکی عصبی 

 تابع موجک 

ی باشد: نوسانتابع موجک، تابعی است که دو ویژگی مهم را دارا 

قط ، تابع موجک است اگر و ف(xبودن. ) مدتکوتاهبودن و 

 ,Mallat، شرط زیر را ارضا کند )(ω)اگر تبدیل فوریه آن 

1998): 

(2) ∫
|(ω)|

|ω|
2

+∞

−∞

dω < +∞ 

شناخته  (x)این شرط با عنوان شرط پذیرفتگی برای موجک 

 توان معادل با فرمول زیر دانست:شود. رابطه فوق را میمی

(3) (0) =  ∫ (X)dx = 0

+∞

−∞

 

بوده و ن محدودکنندهاین ویژگی تابع با میانگین صفر، چندان 

 (x)توان بر اساس آن تابع موجک نامید. توابع بسیاری را می

در تحلیل، با دو  مورداستفادهتابع موجک مادر است که توابع 

عمل ریاضی انتقال و مقیاس در طول سیگنال مورد تحلیل، 

 (.Mallat, 1998یابند )تغییر اندازه و تغییر محل می

(4) 
a,b

(x) =
1

√a
 (

x − b

a
) 

و برای هر  (b)در نهایت ضرایب موجک در هر نقطه از سیگنال 

 ,Mallat) قابل محاسبه است 5 با رابطه (a)مقدار از مقیاس 

1998): 

(5) 

CWT (a, b)  =  W f (a, b)  

=  
1

√a
 ∫ f(x)

+∞

−∞

(
x − b

a
) dx

= ∫ f(x)
+∞

−∞


a,b

(x)dx 

و  نیترمهمها دارای انواع بسیاری هستند که توابع موجک

، Daubechies ،Haarپرکاربردترین آنها شامل تابع موج 

Symlet ،Morlet،Mexican hat ،Coiflet  و Meyerباشندمی 

(Mallat, 1998.) 

شرح  MATLABافزار نرم ابزارجعبهانواع مختلف این توابع در 

 داده شده است.

 عصبی مصنوعی شبکه

های عصبی توانایی شناخت یک سیستم غیرخطی شبکه

در فرآیند  فرضشیپ گونهچیهینامیکی بدون داشتن د

11 Radial basis function 
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های عصبی در اکثر باشند. معماری شبکهسازی را دارا میمدل

بینی کننده از یک سیستم و ساختار سه مسائل مهندسی پیش

 ایهمخفی و ل ورودی، لایه ای تشکیل یافته که شامل لایهلایه

خست به پردازش ورودی ن باشد. در این ساختار لایهخروجی می

پردازد. سپس مخفی می های ورودی برای انتقال به لایهداده

خروجی با استفاده از  مخفی قبل از ارسال اطلاعات به لایه لایه

توابع انتقال همانند تانژانت هایپربولولیک یا تابع منطقی به 

که شب پردازد. ساختار سه لایهضرایب وزن مناسب می محاسبه

یب خطی از متغیّرهای ورودی است که به یک تابع بر پایه ترک

یابد. این ساختار از شبکه به این محرک غیرخطی تبدیل می

شود که چگونگی ارتباط میان دلیل شبکه پیشرو نامیده می

 مخفی و از این ورودی به لایه است که از لایه یاگونهبهها نرون

ها وننیز نر هیلاکییابند و درون خروجی اتصال می لایه به لایه

 (.Kim and Valdes, 2003) کنندبه یکدیگر ارتباط پیدا نمی

نی بیسازی و پیشروش موجکی عصبی در شبیه یطورکلبه

 که با استفاده از تجزیه صورتنیبدرود. ها به کار میسیگنال

از  شود که یکیموجکی، سیگنال به چند زیر سری تبدیل می

ز نی هازیرسری سری اصلی است و بقیه زمنیهبرآورد یا آنها 

ها جزئیات هستند. سپس با در نظر گرفتن این زیرسری

ها نالبینی و تحلیل سیگعصبی، به پیش ورودی شبکه عنوانبه

ای هشود. در ضمن روابط ریاضیاتی مربوط به مدلپرداخته می

 مفصل در کارهای پژوهشی طوربههای موجکی عصبی شبکه

Nourani et al. (2014) .توضیح داده شده است 

 (SICM) شدهنظارتمدل هوشمند مرکب 

های انفرادی ماشین بردار برای اجرای این مدل، از مدل

( و هیبرید موجکی عصبی LSSVMمربعات ) پشتیبان کمینه

(WANN)  از این  هرکداماستفاده شد. به این صورت که

آنها با انفرادی اجرا شدند، سپس خروجی  صورتبهها مدل

ی یعنی از خروج؛ عصبی مصنوعی بهینه شد استفاده از شبکه

 عنوانبههای انفرادی که همان هدایت هیدرولیکی بود مدل

عصبی مصنوعی استفاده گردید. برای اجرای  ورودی شبکه

( که 80Dو  30D ،60Dبندی )های انفرادی از اطلاعات دانهمدل

 عنوانبهاز عوامل مؤثر در مقدار هدایت هیدرولیکی هستند 

های انفرادی استفاده شد. در این مطالعه مدل ورودی مدل

 است که از یک شبکه شدهارائه شدهنظارتهوشمند مرکب 

 یجابهغیرخطی  کنندهبیترک عنوانبهعصبی مصنوعی 

فاده استوزنی  یریگنیانگیمساده و  یریگنیانگیمهای روش

ط رواب صورتبهتوان کند. از دید ریاضیاتی، این مدل را میمی

 نشان داد: 3تا  9

(9) k̂i = A Ii ( D30, D60, D80) 

(0) Oj = f1(bj + ∑ Wjik̂i
i

) 

(3) Ok =  k̂SICM = f2 (bk + ∑ Wkj
J

 Oj) 

های هوش مصنوعی منفرد خروجی مدل  iKدر معادلات بالا 

(AI)  عنوانبهاست که i عصبی  امین ورودی برای شبکه

سازی به ترتیب توابع فعال 2fو  1fرود. مصنوعی به شمار می

امین  jO ، jخروجی هستند.  میانی )مخفی( و لایه برای لایه

 kb  ،jb  ،k jW  ،W. میانی )مخفی( است ها در لایهخروجی گره

j i میانی  خروجی و لایه های لایهها و وزنبه ترتیب بایاس

خروجی پایانی مدل هوشمند مرکب   kO)مخفی( هستند. 

ها توسط ها و بایاساست. بهینه کردن وزن شدهنظارت

انجام  Levenberg- Marquardt (LM)الگوریتم آموزشی 

دهد.را نشان می SICMساختار کلی مدل  2گیرد. شکل می

 
 

 

 

 

 

 

 

 SICM.ساختار کلی مدل ترکیبی  -2شکل 

D30 

D60 

D80 

 

LSSVM 

WANN 

K2 

 

KSICM ANN 
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 معیارهای ارزیابی

بینی، صحت ها در انجام پیشسنجش دقت مدل منظوربه

شود. برای این منظور معیارهای ها انجام میسنجی مدل

گیرند که در این تحقیق دو مورد قرار می مورداستفادهمختلفی 

)ضریب  DC12یا  2Rاز پرکاربردترین آنها به کار گرفته شد. 

میانگین مربعات  )ریشه RMSE13و  6 تبیین( مطابق رابطه

 :(Legates and Cabe, 1999) 17 خطا( مطابق رابطه

(6) DC = R2 = 1 −
∑ (Qi − Q̂i )

2n
i=1

∑ (Qi − Q̅)2n
i=1

 

(17) RMSE = √
1

n
∑(Qi − Q̂i )

2

n

i=1

 

𝑄𝑖 در این روابط که های داده  �̂�𝑖های محاسباتی،داده 

ها تعداد داده nهای مشاهداتی و میانگین داده�̅� مشاهداتی، 

 گردد که مقدار رابطهباشد. بهترین جواب زمانی حاصل میمی

 به عدد صفر نزدیک شود. 17 رابطهبه عدد یک و مقدار  6

 

 

 نتایج

 (LSSVM) مربعات  ماشین بردار پشتیبان کمینه

 هایبردار پشتیبان، از میان انواع مدلبرای اجرای ماشین 

های هوش مصنوعی بردار پشتیبان که در قسمت مدلماشین 

 هکمین بانیپشتبردار توضیح داده شده است، مدل ماشین 

، برای تعیین مقادیر ازآنپس( انتخاب شد. LSSVMمربعات )

 ، ابتدا در برنامهσو متغیر کرنل  γ کنندهمیتنظاسب من

MATLAB  کد نویسی شده و سپس این مقادیر به روش

 ریأثت σو  γآزمایش و خطا بهینه شدند. تعیین مناسب مقادیر 

زیادی در نتایج مدل داشت. این مطالعه نشان داد که با انتخاب 

ین . افتایدستتوان به نتایج بهتری مناسب این مقادیر می

بود. از  67/0برابر  σو برای  37/2برابر  γمقادیر بهینه برای 

( برای این RBFشعاعی ) میان انواع توابع کرنل، تابع پایه

 آمدهدستبهمطالعه انتخاب گردید. پس از اجرای مدل، مقادیر 

 و  33/7آموزش به ترتیب  مرحله RMSEو  2Rبرای 

cm/sec777126/7 و  94/7آزمایش به ترتیب  و برای مرحله

cm/sec 777233/7 ( 2تعیین شد جدول.) 

 های هوش مصنوعی در مراحل آموزش و آزمایش.نتایج مدل -2جدول 

 

 (WANN)هیبرید موجکی عصبی 

 پردازششیپدر این مدل، ابتدا توسط تبدیل موجک، 

ورودی در  عنوانبهگیرد. نتایج این پردازش ها انجام میداده

گیرد. متغیّرهای مهمی قرار می مورداستفادهعصبی  مدل شبکه

از: نوع تابع موجکی،  اندعبارتکه در نتایج مدل مؤثر هستند، 

 های میانی. ابتدا نوع تابع موجکسطح تجزیه و تعداد نرون

 بود. توابع موجک وخطاآزمونمادر انتخاب شد. روش انتخاب، 

 2db ،3db ،4dbن تحقیق عبارت بودند: از در ای شدهیبررسمادر 

نسبت  4db. پس از اجرا ملاحظه گردید که تابع موجک 5dbو 

                                                           
12 Determination coefficient 

در تابع موجک ما عنوانبهتوابع، دقت بیشتری دارد و  به بقیه

ها انتخاب گردید. برای انتخاب مناسب تعداد سطح تجزیه، داده

ه در این مطالع آمدهدستبهسطح تجزیه شدند. نتایج  3و  2در 

باشد که علتش می 3تر از مناسب 2 نشان داد که سطح تجزیه

ورودی، وارد  عنوانبه شدههیتجزهای هاست. دادهتعداد داده

شدند. در این مرحله نوبت  هیچندلاعصبی پرسپترون  شبکه

بود که با  وخطاآزمونهای میانی با روش انتخاب تعداد نرون

نرون میانی برای این مطالعه در  3، آمدهدستبهتوجه به نتایج 

 RMSEو  2Rمقادیر  4و  3های نظر گرفته شد. در شکل

13 Root mean squared error 

 معیار ارزیابی مراحل
 هامدل

LSSVM WANN SICM 

 آموزش مرحله
RMSE (cm/sec) 777126/7 777123/7 777176/7 

2R 33/7 33/7 61/7 

 آزمایش مرحله
RMSE (cm/sec) 777233/7 777222/7 777191/7 

2R 94/7 96/7 33/7 
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استفاده از توابع مختلف موجک  مرحلهی آزمایش که نتیجه

باشند، و سه نرون میانی می 3و  2 مادر دابچیز، با سطوح تجزیه

که مشهود است با استفاده از شده است. همچنان نشان داده

4db قدار م ترین مقادیر یعنی بیشترینبهینه 2 و سطح تجزیه

. آمده استدست به  RMSEو کمترین مقدار برای  2Rبرای 

برای مراحل آموزش  RMSEو  2Rپس از اجرای مدل، مقادیر 

آموزش به  و آزمایش مشخص شد. این مقادیر برای مرحله

ه آزمایش ب و برای مرحله cm/sec 777123/7و  33/7ترتیب 

 (.2تعیین گردید جدول ) cm/sec 777222/7و  96/7ترتیب 

 

 
 آزمایش. در مرحله 3و  2 با انواع مختلف توابع موجک مادر دابچیز با سطوح تجزیه 2Rنتایج  -3شکل 

 
 آزمایش. در مرحله 3و  2 با انواع مختلف توابع موجک مادر دابچیز با سطوح تجزیه RMSEنتایج  -4شکل 

 (SICM) شدهنظارتمدل هوشمند مرکب 

، ابتدا دو شدهنظارتبرای اجرای مدل هوشمند مرکب 

اجرا گردیدند؛ سپس  WANNو  LSSVMمدل انفرادی 

 عنوانبهباشد کی میها که همان هدایت هیدرولیخروجی آن

( استفاده گردید. در ANNعصبی مصنوعی ) ورودی در شبکه

 کنندهبیترک عنوانبه(، ANNعصبی مصنوعی ) اجرای شبکه

های انفرادی، از تابع آموزشی های مدلغیرخطی خروجی

گرفته شد. از  ( بهرهLM)مارکوات  -الگوریتم لونبرگ

TANSIG  وPURELINE سازی به ترتیب توابع فعال عنوانبه

های میانی )مخفی( و خروجی استفاده شد. برای روند برای لایه

( در نظر گرفته شد. در EPOCHآموزش نیز نوع الگو به الگو )

و  61/7آموزش به ترتیب  در مرحله RMSEو  2Rاین مدل 

cm/sec 777176/7 و  33/7آزمایش به ترتیب  و در مرحله

cm/sec 777191/7 (.2عیین گردید جدول )ت 
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 بحث

با دو مدل انفرادی، مشاهده  SICMنتایج مدل  با مقایسه

بینی نسبت به دو مدل انفرادی پیش SICMگردید که مدل 

ت بینی با دقبهتری از هدایت هیدرولیکی داشته و این پیش

و  2R= 33/7که با داشتن طوریبیشتری همراه بوده است به

cm/sec 777191/7 =RMSE آزمایش نسبت به  در مرحله

و  2R = 96/7که دارای  WANNتر یعنی مدل انفرادی دقیق

cm/sec 777222/7 =RMSE باشد، ارتقای نتایج این مدل می

تر هدایت هیدرولیکی تخمین دقیق دهندهنشانمشهود بوده و 

دو  (. در مقایسه5باشد شکل )نسبت به دو مدل انفرادی می

با داشتن  WANNمدل نیز  WANNو  LSSVMمدل انفرادی 

96/7 = 2R  وcm/sec 777222/7 =RMSE  در مرحله آزمایش

 cm/secو  2R = 7/ 94که دارای  LSSVMنسبت به مدل 

777233/7 =RMSE بینی تر بوده و پیشبود، مدل دقیق

بهتری از هدایت هیدرولیکی داشته است و علت آن احتمالاً 

 به شبکه ن آنهاها قبل از وارد کردها به زیر سریداده تجزیه

 (.5باشد شکل )عصبی مصنوعی می

 

 
2Rای مقادیر نمودار مقایسه -5شکل 

 آزمایش. های هوش مصنوعی در مرحلهمدل RMSEو  

که معیارهای بسیار مهمی برای ارزیابی  RMSEو  2R رازیغبه

 توان دقتروشی دیگر نیز می باشند با ارائهها مینتایج مدل

ها را بررسی کرد. برای این منظور مطابق شکل بینی مدلپیش

ی مقادیر محاسباتی هر سه مدل نزدیک در یک نمودار اندازه 9

آزمایش نشان داده شد. پس از رسم  با مقادیر مشاهداتی مرحله

توانسته است  SICMنمودار مشخص گردید که مدل ترکیبی 

 یوجهتقابلنزدیکی مقادیر محاسباتی و مشاهداتی را به میزان 

نقطه کاملاً نمایان  23نقطه از  13افزایش دهد. این نزدیکی در 

مشاهده گردید که مقادیر  15و  0، 2ثلاً با دقت در نقاط است. م

نسبت به هر دو مدل  SICMمحاسباتی در این نقاط در مدل 

ًا تر است یعنی تأثیر کاملانفرادی، به مقادیر مشاهداتی نزدیک

مستقیمی روی نتایج داشته است. همچنین مشاهده گردید که 

توانسته  SICMمدل ترکیبی  20و  14، 12در نقاطی مانند 

است نسبت به یک مدل انفرادی، مقادیر محاسباتی را ارتقاء 

نماید، به مفهومی دیگر  ترکینزدداده و به مقادیر مشاهداتی 

توانسته است مقادیری بین مقادیر دو مدل  SICMمدل 

 ارتقای دهندهنشانانفرادی به خود اختصاص دهد که این نیز 

همچنین با بررسی باشد. نسبی نتایج در این نقاط می

و  13این شکل مشاهده گردید که نقاطی مانند  نقطهبهنقطه

 هاینیز وجود دارند که در آن نقاط مقادیر محاسباتی مدل 23

تر است یعنی در این نقاط انفرادی به مقادیر مشاهداتی نزدیک

 نقاط لیدلبهاند و این نیز های انفرادی بهتر عمل کردهمدل

باشد های انفرادی میمدل فردمنحصربهقوت خاص و مزیت 

 .(9شکل )
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 آزمایش. های هوش مصنوعی با مقادیر مشاهداتی مرحلهای مقادیر محاسباتی مدلنمودار مقایسه -6شکل 

Rogiers et al. (2012)  هدایت هیدرولیکی را با روش ترکیبی

GLUE-ANN  .در آبخوان نئوژن شمال بلژیک تخمین زدند

ورودی برای  عنوانبهبندی را های دانهها در این تحقیق دادهآن

ن قرار دادند و به ای مورداستفادهبینی هدایت هیدرولیکی پیش

در  ترینتیجه رسیدند که این مدل ترکیبی عملکرد مناسب

 Tayfur et al. (2014)تخمین هدایت هیدرولیکی داشته است. 

، هدایت هیدرولیکی را در SICMبا استفاده از مدل ترکیبی 

های ها در این تحقیق از مدلبینی کردند. آندشت تسوج پیش

 عصبی مصنوعی انفرادی منطق فازی ممدانی و ساگنو، شبکه

و نروفازی استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل 

بینی در پیش های انفرادینسبت به مدل SICMترکیبی 

ی دیگر تر عمل کرده است. در مطالعههدایت هیدرولیکی موفق

که ترکیبی  SCMAI14( از روش 1369زاده و ندیری )یوسف

های منفرد هوش مصنوعی بود، استفاده کرده و از نتایج مدل

بناب تخمین -هدایت هیدرولیکی را در آبخوان دشت مراغه

در این  شدهادهاستفهای منفرد هوش مصنوعی زدند. مدل

منطق فازی ساگنو و ممدانی، ماشین بردار  تحقیق شامل

ها پشتیبان و هیبرید موجکی عصبی بودند. بررسی نتایج مدل

تری از تخمین مناسب SCMAIنشان داد که مدل ترکیبی 

های انفرادی داشته است. هدایت هیدرولیکی نسبت به مدل

 ر آبخوان نئوژند گرفتهانجامتفاوت تحقیق حاضر با تحقیق 

                                                           
14 Supervised committee machine artificial intelligent 

باشد. در آبخوان ها میترکیب مدل شمال بلژیک در نحوه

اجرا  (ANN)عصبی مصنوعی  شمال بلژیک ابتدا مدل شبکه

نتایج بهینه شدند؛ در  GLUEگردیده و سپس با استفاده از 

های انفرادی اجرا شدند، که در تحقیق حاضر ابتدا مدلصورتی

 (ANN)عصبی مصنوعی  ها توسط شبکهسپس نتایج این مدل

و موجب بهبودی نتایج گردید. تفاوت تحقیق  شدهبیترک

 -حاضر با دو تحقیق آبخوان دشت تسوج و آبخوان دشت مراغه

های ، از دادهادشدهیبناب در این است که در هر دو تحقیق 

ژئوفیزیکی و هیدروژئولوژی مانند هدایت الکتریکی، مقاومت 

بینی هدایت رای پیشعرضی و ضخامت اشباع ب ویژه

که در تحقیق حاضر است در صورتی شدهاستفادههیدرولیکی 

ذرات( که یکی از پارامترهای  بندی )توزیع اندازهاز اطلاعات دانه

باشد، استفاده گردیده است. بسیار مهم در نفوذپذیری می

تفاوت دیگر این تحقیق با تحقیق آبخوان دشت تسوج در نوع 

ه کطوریباشد بهی هوش مصنوعی منفرد میهااستفاده از مدل

که  LSSVMو  WANNهای انفرادی در این تحقیق از مدل

بهره  اند،بینی هدایت هیدرولیکی کمتر استفاده شدهدر پیش

 هایآبخوان دشت تسوج مدل گرفته شده است ولی در مطالعه

عصبی مصنوعی و نروفازی  منفرد منطق فازی، شبکه

 اند.گرفتهقرار  مورداستفاده
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 گیرینتیجه

 LSSVMدر این تحقیق از دو روش هوش مصنوعی منفرد 

که از نتایج دو  SICMو یک مدل ترکیبی با نام  WANNو 

 بر اساسبینی هدایت هیدرولیکی مدل انفرادی برای پیش

بندی در قطار شهری تبریز، بهره جسته استفاده اطلاعات دانه

 که هر سه مدلگردید. بررسی نتایج نشان داد که با وجود این

بینی هدایت در این تحقیق در پیش شدهارائههوش مصنوعی 

هیدرولیکی عملکرد نسبتاً مناسبی داشتند، اما مدل ترکیبی 

SICM ای هر دو مدل انفرادی، زمان از مزایهم استفاده لیدلبه

 بینی بهتری داشته است. مقایسهنسبت به آن دو مدل، پیش

ش، آزمای بینی این مدل با دو مدل منفرد در مرحلهنتایج پیش

این مدل و  2Rدرصدی  27و  37نشان از افزایش به ترتیب 

این مدل نسبت  RMSEدرصدی  20و  32کاهش به ترتیب 

داشت.  WANNو  LSSVMبه دو مدل انفرادی به ترتیب 

 LSSVMنتایج نشان داد که در میان دو مدل انفرادی  مقایسه

تری در برآورد عملکرد مناسب WANN، مدل WANNو 

های از مدل هرکدامهدایت هیدرولیکی داشته است؛ همچنین 

انفرادی به علت نقاط قوت خاص خود، در نقاطی عملکرد 

 رازیغبهقیقی دیگر شود در تحاند. پیشنهاد میبهتری داشته

این دو مدل هوش مصنوعی منفرد از یک یا دو مدل هوش 

مصنوعی منفرد دیگر در کنار این دو مدل منفرد استفاده کرده 

ها زمان از نتایج این مدلهم و بررسی نمود که آیا استفاده

تواند اندک نقاط ضعف مدل ترکیبی ترکیبی می صورتبه

SICM بینی هدایت قیق پیشرا برطرف نموده و در تد

 هیدرولیکی تأثیر مثبتی داشته باشد.

 منابع
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