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Abstract
To achieve an appropriate management of groundwater
resources, the accurate estimation of aquifer parameters is
essential. In this study, several artificial intelligence
models including, Artificial Neural Network (ANN),
Generalized Regression Neural Network (GRNN) and
Radial Basis Function (RBF) neural network have been
developed to estimate the hydraulic parameters of a
confined aquifer. One of the many reasons in using the
artificial intelligence models to estimate the aquifer
parameters, is their high flexibility, especially in non-linear
problems. In order to implement these models, after
gathering the pumping test data and reducing the
dimensions of the data using the Principle Component
Analysis (PCA), the artificial neural networks are trained
and tested. Under the condition that the well function’s
error as the output of the artificial intelligence models, lies
within an acceptable limit, then the values of aquifer
parameters can be determined. The models are applied to a
pumping test data in a confined aquifer and the results are
compared with those of the graphical Theis curve method.
Several statistical errors considering the results of the
proposed artificial intelligence models and the graphical
Theis curve method are compared and the performance of
the models is examined. As an example, the Mean Absolute
Relative Error (MARE) in estimating aquifer parameters
for ANN model and graphical Theis curve method are
0.5564 and 1.1320 percent, respectively. To this regard, the
GRNN is more precise and has much less computational
time than the others and may be selected as a superior
model in the estimation of confined aquifer parameters.

 تخمين دقيقي از پارامترهاي،براي مديريت صحيح منابع آب زيرزميني
 چندين مدل هوش مصنوعي شامل، در اين تحقيق.آبخوان الزم است
 بهمنظور تخمين پارامترهاي هيدروليکي يکRBF  وGRNN ،ANN
 يکي از داليل استفاده از مدلهاي.آبخوان محبوس تدوين شده است
 قابليت انعطافپذيري،هوش مصنوعي در پيشبيني پارامترهاي آبخوان
 بهمنظور بهکارگيري. در حل مسائل غيرخطي ميباشد،باالي اين مدلها
 پس از جمعآوري دادههاي مربوط به آزمايش پمپاژ و کاهش،اين مدلها
 به آموزش و آزمايش مدلهاي،بعد دادهها با روش آناليز مؤلفههاي اصلي
 اگر خطاي تابع چاه که.هوش مصنوعي مختلف پرداخته شده است
، در حد قابل قبول باشد،متغير خروجي مدلهاي هوش مصنوعي است
 مدلهاي مذکور بر.مقادير پارامترهاي آبخوان بهدست آورده ميشود
روي دادههاي يک آزمايش پمپاژ در آبخوان محبوس آزمايش و نتايج
آنها با نتايج روش گرافيکي منحني تايس مورد مقايسه قرار گرفته
 با قياس چندين شاخص خطاي آماري برمبناي نتايج مدلهاي.است
 عملکرد مدلهاي،هوش مصنوعي پيشنهادي و حل گرافيکي مدل تايس
 ميانگين قدر مطلق خطاي، بهعنوان مثال. بررسي گرديده است،مذکور
 و روش گرافيکيANN نسبي در تخمين پارامترهاي آبخوان براي مدل
 همچنين. درصد بوده است1/1320  و0/5564  به ترتيب،منحني تايس
 مدل،در مقايسه مدلهاي مختلف هوش مصنوعي به کار گرفته شده
 از دقت مطلوب و مدت زمان محاسباتي کمتري در تخمينGRNN
پارامترهاي آبخوان برخوردار است و ميتواند به عنوان مدل برتر در
. برگزيده شود،تخمين پارامترهاي آبخوان
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مقدمه
مدلسازي و مديريت آبهاي زيرزميني نياز به
داشتن دانش درزمينه آبخوان و پارامترهاي هيدروليکي نظير
ضريب ذخيره ،هدايت هيدروليکي و ضريب انتقال دارد .بهدست
آوردن دقت قابل قبول در تخمين پارامترهاي هيدروليکي
آبخوانها با روشهاي قدرتمند و مؤثر ،يکي از مسائل چالش
برانگيز در پيشينه آبهاي زيرزميني از زمان تايس ()1935
ميباشد .تعيين پارامترهاي آبخوان ،با استفاده از روشهاي
معکوس ،امري مرسوم و متداول ميباشد .يکي از اين روشها،
استفاده از نتايج آزمايش پمپاژ و تخمين پارامترها با روشهاي
گرافيکي بر مبناي مدلهاي تحليلي ميباشد ،که چندان دقيق
نبوده و همراه با خطاهاي انساني ميباشد .مرور پيشينه
مطالعات نشان ميدهد که روشهاي گوناگوني براي تخمين
پارامترهاي آبخوان وجود دارد .اما در سالهاي اخير ،به دليل
فوايد مدلهاي هوش مصنوعي ،محققين زيادي از شبکههاي
عصبي مصنوعي جهت تخمين پارامترهاي هيدروليکي آبخوان
استفاده نمودند .يکي از داليل استفاده از شبکههاي عصبي
مصنوعي در پيشبيني پارامترهاي آبخوان ،رفتار غيرخطي و
پيچيده آبخوان و قابليت انعطافپذيري باالي شبکههاي عصبي
مصنوعي ،در حل اينگونه مسائل ميباشد.
ساير و همکاران ( )1995براي تخمين ضريب هدايت
هيدروليکي از شبکه عصبي مصنوعي 1پرسپترون چنداليه2
استفاده نمودند .دادههاي آموزشي و آزمايش شبکه پرسپترون
در اين مطالعه ،در حدود  12000داده بودند که محققين با
معماري  11×15×1به بهترين عملکرد مدل رسيدند .دادههاي
ورودي به شبکه شامل هدهاي هيدروليکي و خروجي آن تنها
ضريب هدايت هيدروليکي بود .در نهايت ايشان به اين نتيجه
رسيدند که هدهاي بهدست آمده از شبکه عصبي پرسپترون
چنداليه %40 ،دقيقتر از هدهاي متناظر بدست آمده از مقدار
تخميني هدايت هيدروليکي در آزمايش پمپاژ ميباشد .بالخير
( )2002براي تخمين پارامترهاي آبخوان در چاههاي با قطر
زياد ،از  ANNبا الگوريتم آموزش پس انتشار استفاده نمود.
دادههاي ورودي ايشان به مدل شبکه عصبي ،شامل افت سطح
آب در گامهاي زماني (که اين دادهها با تقسيم بر مقدار دبي،
)Artificial Neural Network (ANN

نرماليزه شدند) و قطر چاه بودند .مزيت اصلي استفاده از شبکه
عصبي در تخمين پارامترهاي آبخوان محبوس ،اين است که
توانايي خوبي در تعيين ضريب ذخيره آبخوان دارد .اين در
حالي است که تعيين ضريب ذخيره آبخوان با روشهاي سنتي
منحنيهاي تيپ ،از نظر قابلاطمينان بودن و درستبودن سؤال
برانگيز است .لين و چن ( )2006با استفاده از مدل شبکه
عصبي مصنوعي و ترکيب آن با معادله تايس ،به تخمين
پارامترهاي آبخوان محبوس پرداختند .ايشان با تغيير
پارامترهاي ورودي و خروجي و تبديل آنها به يک تابع نگاشت
لگاريتمي و استفاده از الگوريتم آموزش پسانتشار ،يک مدل
پيشبيني تخمين پارامترهاي آبخوان محبوس را ارائه کردند.
ايشان با آموزش و راستي آزمايي شبکه بهوسيله  10201داده
غيرواقعي و مقايسه با مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي ارائه -
شده توسط محققين قبلي ،به اين نتيجه رسيدند که مدل
شبکه عصبي توسعه داده شده با ساختار پيشنهادي ايشان ،با
دقت بيشتر و مدت زمان کمتري قادر به تخمين پارامترهاي
آبخوان محبوس ميباشد .ساماني و همکاران ( )2007مدل
شبکه عصبي پيشنهادشده توسط لين و چن ( )2006براي
پيشبيني پارامترهاي آبخوان محبوس را بهبود نمودند .ايشان
الگوريتم لونبرگ-مارکوارت 3را بهجاي الگوريتم کاهش شيب4
جايگزين کردند ،سپس با استفاده از روش آناليز مؤلفههاي
اصلي ،5بعد بردار ورودي به شبکه را کاهش دادند .اين کار باعث
تغيير معماري شبکه شد که عالوه بر افزايش کارايي شبکه،
موجب کمشدن زمان محاسبات گرديد .کاراهان و آيواز ()2008
براي تعيين همزمان توزيع ضريب ذخيره و ضريب انتقال در
يک آبخوان ناهمگن از شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون
چنداليه استفاده نمودند .ايشان جهت آزمايش مدل پيشنهادي
خود ،يک آبخوان فرضي را به صورت دوبعدي با جريان
ناماندگار در MODFLOWمدل کردند و مقادير تراز پيزومتريک
را استخراج نمودند .در شبکه عصبي پيشنهادي توسط ايشان،
وروديها شامل مختصات کارتزين چاه مشاهدهاي ،تراز
پيزومتريک حاصله از نتايج مدل  MODFLOWو زمان بوده و
ضرايب ذخيره و انتقال بهعنوان خروجيهاي شبکه ،در نظر
گرفته شدند .پس از اجراي شبکه ،حداقل خطاي ميانگين

1-

)2- Multilayer Perceptron (MLP
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مربعات 1با معماري  4×16×1بهدست آمد .ايشان به اين نتيجه
رسيدند که مقادير ضرايب ذخيره و انتقال بهدست آمده از
شبکه عصبي پيشنهادي آنها بسيار نزديک به مقادير واقعي
آنها است .گوهري مقدم و همکاران ( )2009از سيستم
استنتاج تطبيقي عصبي-فازي 2براي محاسبه پارامترهاي
آبخوان محبوس با استفاده از دادههاي آزمايش پمپاژ استفاده
کردند .ايشان به اين نتيجه رسيدند که مدل  ANFISميتواند با
تعداد کمتري داده براي دوره آموزش خود ،نسبت به مدل
شبکه عصبي مصنوعي ،آموزش بهتري ببيند .ايشان همچنين
در مورد مطالعاتي خود به اين نتيجه رسيدند که مدل ANFIS
پيشنهاد شده ،پارامترهاي آبخوان را با دقت بهتر از مدلهاي
گرافيکي و مدل  ANNتخمين ميزند و از جمله مزاياي آن
دقت باالتر ،زمان آموزش کمتر و ساختار مدلي سادهتر است.
لين و همکاران ( )2010کارايي شبکه عصبي مصنوعي
پرسپترون چنداليه را در تخمين پارامترهاي آبخوان محبوس،
همگن و غيرايزوتروپ بررسي نمودند .ايشان با بهکارگيري
شبکه عصبي ارائه شده توسط لين و چن ( )2006و نيز اعمال
روش  PCAپيشنهادشده توسط ساماني و همکاران ( )2007از
 4000داده جهت آموزش و  1000داده جهت آزمايش شبکه،
استفاده نمودند .در نهايت ايشان نتيجه گرفتند که هم روش
شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون چنداليه (بدون پيشپردازش)
و هم روش ( ANN-PCAشبکه عصبي پرسپترون چنداليه
پيشپردازش شده توسط آناليز مؤلفههاي اصلي) براي تخمين
پارامترهاي آبخوان مناسب ميباشند و نتايج دقيقتري نسبت به
حل گرافيکي دارند .ايشان به اين نتيجه رسيدند که مدل شبکه
پرسپترون بدون پيشپردازش ،نتايج دقيقتري نسبت به شبکه
با پيشپردازش دارند اما کارايي و سرعت اجراي مدل
پرسپترون با پيشپردازش بيشتر است .چو و مادهير ()2012
پارامترهاي آبخوان محبوس را بهوسيله مدل شبکه عصبي
مصنوعي تخمين زدند .ايشان بهجاي استفاده از الگوريتم
پسانتشار ،از روش بهينهسازي گروه ذرات 3براي آموزش مدل
شبکه عصبي مصنوعي استفاده کردند .بعد از آموزش و
راستيآزمايي شبکه ،عملکرد آن بهوسيله دادههاي دو آزمايش
پمپاژ مورد آزمايش قرار گرفت .در اين تحقيق ،دادههاي

آزمايش فوق توسط مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي آموزش
دادهشده توسط الگوريتمهاي مختلف شامل پسانتشار ،کاهش
شيب و مدل بهينهسازي  ،PSOشبيهسازي شد و از نتايج به
دست آمده مشخص شد که شبکه عصبي آمورش دادهشده با
روش  ،PSOمقادير  Tو  Sرا با کمترين خطا نسبت به ساير
الگوريتمها تخمين ميزند.
اخيراً ساهين ( )2016از روش نظم تابع پايه شعاعي4
براي تخمين پارامترهاي آبخوان محبوس همگن و ناهمگن
استفاده نمودند .ايشان براي بررسي کارايي مدل مذکور در
تخمين پارامترهاي آبخوان ناهمگن ،يک آبخوان ناهمگن فرضي
با چند چاه مشاهدهاي براي يک چاه پمپاژ را در
نرمافزار MODFLOWمدلسازي نمودند .ايشان نشان دادند که
مدل هوش مصنوعي مذکور پيشنهادي توسط ايشان ،به
پارامترهاي اضافي ،حدس اوليه ،درونيابي و محاسبات پيچيده
براي ارزيابي پارامترهاي آبخوان نياز ندارد .بنابراين روش
پيشنهادي ايشان مبني بر کاربرد مدل هوش مصنوعي
 ،RBFCMدر مقايسه با روشهاي موجود از انعطافپذيري
بيشتر و همان ميزان دقت ،در تخمين پارامترهاي آبخوان
برخوردار است .هدف ايشان در اين تحقيق ،جايگزين کردن
مدل شبکه عصبي پيشنهادي لين و چن ( )2006که توسط
ساماني و همکاران ( )2007تصحيحشده ،با مدل RBFCM
ميباشد که زمان محاسباتي کمتر و عملکرد بهتري نسبت به
 ANNدارد .در نهايت ايشان به اين نتيجه رسيدند که روش
پيشنهادي  RBFCMميتواند با تعداد کمتري داده براي دوره
آموزش بهطور مؤثري جايگزين  ANNشود.
مرور پيشينه مطالعات نشان ميدهد مدلهاي هوش
مصنوعي از جمله شبکههاي عصبي مصنوعي در تخمين
پارامترهاي هيدروليکي آبخوان ،قابليت مناسبي داشتهاند.
باوجود اينکه مدلهاي هوش مصنوعي متنوعي از جمله
شبکههاي عصبي شعاع مبنا 5و شبکههاي عصبي رگرسيوني
تعميم داده شده 6وجود دارند ،اما به نظر ميرسد تاکنون
قابليت  RBFو  GRNNدر تخمين پارامترهاي هيدروليکي
آبخوانها بررسي نشده است .هدف اين مقاله مقايسه ساختار
مدل شبکه عصبي پيشنهادي لين و چن ( )2006که توسط

)1- Mean Square Error (MSE
)2- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS
)3- Particle Swarm Optimization (PSO

)4- Radial Basis Function Collocation Method (RBFCM
5- Radial Basis Function (RBF) neural network
)6- Generalized Regression Neural Network (GRNN
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ساماني و همکاران ( )2007تصحيحشده و آناليز مؤلفههاي
اصلي روي آن صورت گرفته ،با مدلهاي هوش مصنوعي
ديگري نظير  GRNNو  RBFو انتخاب مناسبترين مدل
ميباشد.
روش تحقیق
روش تحقيق را ميتوان بهصورت گامهاي مختلف
يک فلوچارت براي مدلهاي هوش مصنوعي ،توضيح داد
(شکل .)1در گام اول دادههاي مربوط به آزمايش پمپاژ
جمعآوري گرديده است و سپس جهت آمادهسازي آنها براي
ورودي و خروجي مدلهاي هوش مصنوعي عملياتي روي
دادههاي افت-زمان صورت پذيرفته است .طبق منحنيهاي
تيپ که توسط والتون ( )1960ارائه شده است،

1
log  
u

1
هميشه از  -0/5بزرگتر است .وقتي  log  بزرگتر از 4
u

ميشود log W u  ،به سمت مقدار ثابتي ميل ميکند (لين و
1
چن .)2006 ،بنابراين  log  به عنوان خروجي مدل بين
u

 -0/5تا  4به تعداد  10205داده تقسيمبندي شده است .پس از
1
آن به ازاي هر يک  log  مشخص از خروجي تقسيمبندي
u

شده مقدار تابع چاه  W u محاسبهشده است و سپس با
داشتن گامهاي زماني از آزمايش افت-پمپاژ ورودي مدل هوش
مصنوعي مطابق زير محاسبه گرديده است و دادههاي سنتزشده
توليد ميشوند.
 W u  t1 t i 1  
xi  log 
i  1, 2 , ..., N  1

W u 


[]1
در معادله باال  Nتعداد دادههاي افت مشاهداتي ميباشد.
در گام دوم پس از آمادهسازي دادههاي ورودي و
خروجي مدل هوش مصنوعي ،با استفاده از  PCAاقدام به
کاهش بعد دادهها شده است .در زيربخشهاي بعدي مفصل در
مورد  PCAتوضيح داده خواهد شد .سپس دادهها بهمنظور
آموزش شبکه به دو دوره آموزش ( )%80و آزمايش ()%20
تقسيمبندي شدهاند .در اين مرحله بايد برونيابي دادههاي
تقسيمبندي شده بررسي شود .به اين معني که ماکزيمم
دادههاي آزمايش بايد از ماکزيمم دادههاي آموزش کمتر و

مينيمم دادههاي آزمايش از مينيمم دادهاي آموزش بيشتر
باشند .همچنين بهمنظور تعيين بهترين مجموعه آموزش و
آزمايش از آزمون لون 1و تي-تست 2در نرمافزار ® SPSSاستفاده
شده است .در زير بخشهاي بعدي اين دو آزمون به تفصيل
توضيح داده خواهند شد.
در گام سوم به آموزش و آزمايش مدلهاي هوش
مصنوعي مختلف پرداخته شده است .نحوه انتخاب معماري هر
مدل به اين صورت ميباشد که با آموزش مدلهاي هوش
مصنوعي به ازاي محدودهاي از پارامترهاي متغير تأثيرگذار در
معماري شبکه نظير تعداد نورونهاي اليههاي مياني و پنهاني و
شعاع توابع تأثير ،مدلها اجرا ميشوند .پس از آن با انتخاب
بهترين تعداد نورون و بهترين شعاع تأثير به گونهاي که
کمترين ميزان ميانگين قدر مطلق خطاي نسبي تابع چاه را
داشته باشند ،معماري شبکه انتخاب شدهاند .براي مثال براي
شبکه عصبي مصنوعي ابتدا معماري شبکه که شامل تعداد
اليهها ،تعداد نورونهاي هر اليه ،نوع توابع محرک ،توابع
يادگيري و  ...ميباشد ،تعيين گرديده و شبکه پرسپترون
چنداليه ساخته ميشود.
پس از انتخاب معماري شبکه در مدل  ANNبا اجراي
مکرر مدل به ازاي معماري انتحاب شده ،پارامترهاي شبکه
 MLPتغيير و تنظيم و اصالح ميشوند .تنظيم اين پارامترها
بدين معني است که به ازاي يک نورون ثابت ،بهمنظور رسيدن
به وزن و باياس بهتر با توجه به شروع از يک مقدار تصادفي
براي وزنها و باياسها در تکرار اول ،مدل چندين بار اجرا شده
و سپس شبکهاي که کمترين ميزان خطا را دارد (از نقطه شروع
بهتري براي مقادير وزن و باياس استفاده کرده است) به عنوان
بهترين شبکه انتخاب ميگردد .اين روش آموزش شبکههاي
عصبي مصنوعي پرسپترون چنداليه ،الگوريتم يادگيري پس-
انتشار خطا ناميده ميشود .همچنين براي بهبود سرعت
همگرايي اين الگوريتم ،از الگوريتم لونبرگ-مارکوارت که يکي
از روشهاي مؤثر بهينهسازي است ،استفاده شده است ( Azari
 .)et al., 2015شبکههاي  GRNNبرخالف شبکههاي ،ANN
نيازي به فرآيند آموزش مکرر همانند آموزش پسانتشار ندارند.
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1- Levene’s test
2- T-test
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شکل  – 1فلوچارت تخمین پارامترهای آبخوان محبوس با استفاده از مدلهای هوش مصنوعی مختلف.
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شکل  – 2فلوچارت ساختار مدلهای هوش مصنوعی مختلف.
در مورد شبکههاي  RBFو شعاع مبنا نيز بايد گفته
شود که تفاوت اساسي اين نوع شبکهها با شبکههاي عصبي
پرسپترون چنداليه ،در بردار ورودي و تابع محرک است.
شبکههاي شعاع مبنا ساختار دواليهاي پيشخور داراي يک
تکاليه پنهاني با تابع انتقال گوسين هستند .در قسمتهاي
بعدي به تفصيل در مورد اين شبکهها توضيح داده خواهد شد.
براي اينکه از بهينهبودن و دقت معماري انتخاب شده
در مرحله قبل (آزمايش) اطمينان حاصل نماييم ،ميزان  %20از
کل دادههاي سنتز شده به آزمايش (آزمون) هر مدل اختصاص
دادهشده است .پس از اجراي مدلها به ازاي تعدادي نورون و
شعاع تأثيرهاي مختلف ،با محاسبه شاخص ميانگين قدر مطلق
خطاي نسبي تابع چاه (خطاي بين مقدار واقعي تابع چاه و
خروجي مدل) در دوره آموزش و آزمايش ،نورون و شعاع

تأثيري که کمترين ميزان خطا را نه تنها در دوره آزمايش بلکه
در دوره آموزش هم داشته باشد ،بهترين شبکه را بدست
ميدهد.
پس از آموزش و آزمايش شبکه عصبي ،خطاي تابع
چاه که متغير خروجي مدل  ANNاست ،در دوره آموزش و
آزمايش محاسبه ميشود .اگر اين خطا در حد قابل قبول نباشد،
معماري شبکه را تغيير داده و دوباره فرآيند آموزش و آزمايش
شبکه تا زماني که خطاي تابع چاه در حد قابل قبول شود،
تکرار ميگردد .سپس با استفاده از دادههاي افت چاه (معادله
 )2مدل  ANNشبيهسازي ميگردد و مختصات نقطه تطابق بر
 1 

مبناي  log  بدست آورده ميشود (شکل .)2
 um 
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s 
x i  log  i 1 
 s1 

i  1 , 2 , ..., N  1

[]2

در معادله ،2

N

تعداد دادههاي افت مشاهداتي

ميباشد.
الزم به ذکر است که براي شبيهسازي مدل هوش
مصنوعي ،دادههاي ورودي به شبکه ،با اعمال  PCAروي معادله
 2هستند.
در گام چهارم پس از آموزش و آزمايش شبکه ،با
 1 

داشتن  log  بهدست آمده از گام قبل و همچنين جهت
 um 
برطرف نمودن خطاي ناشي از در نظر گرفتن گام اول از
دادههاي افت-زمان که توسط لين و چن ( )2006پيشنهاد شده
بود ،نقطه تطابق براي تمامي گامهاي افت-زمان ،برمبناي روش
پيشنهادي ) ،Azari et al. (2015بهصورت زير محاسبه گرديد:
[]3
[]4

j  1,2,..., N

j  1,2,..., N






 tj

 t
  1

 1
y  log 
 u m

 

 1 
W u j W y 
 10 

مقادير ضريب انتقال و ضريب ذخيره آبخوان ،با معلوم
بودن مقدار دبي پمپاژ و با داشتن  s j ، W u j و  t jبه ترتيب
با استفاده از معادالت  5و  6بهدست ميآيند.
[]5
[]6

j  1,2,..., N
j  1,2,..., N

 

QW u j
4 s j

 

4T u j t j
r2

T

پيرسون ارائه شد (پيرسون .)1901 ،اين آناليز شامل تجزيه
مقدارهاي ويژه ماتريس کواريانس ميباشد .آناليز مؤلفههاي
اصلي در تعريف رياضي يک تبديل خطي متعامد است که داده
را به دستگاه مختصات جديد ميبرد بهطوري که بزرگترين
واريانس داده ،بر روي اولين محور مختصات ،دومين بزرگترين
واريانس بر روي دومين محور مختصات قرار ميگيرد و
همينطور براي بقيه .آناليز مؤلفههاي اصلي ميتواند براي
کاهش ابعاد داده مورد استفاده قرار بگيرد .به اين ترتيب
مؤلفههايي از مجموعه داده را که بيشترين تأثير در واريانس را
دارند حفظ ميکند .روش آناليز مؤلفههاي اصلي اين امکان را به
ما ميدهد که ارتباط و همبستگي بين دادههاي مورد استفاده
را بهدست آوريم و بتوانيم ابعاد مجموعه دادهها را کاهش دهيم.
همچنين اين روش با کاهش محاسبات ،باعث ميشود در زمان
صرفهجويي کنيم (والد و همکاران1987 ،؛ جوليف.)2002 ،
در اين روش متغيرهاي موجود در يک فضاي چند
حالته همبسته به يک مجموعه از مؤلفههاي غيرهمبسته
خالصه ميشوند که هر يک از آنها ترکيب خطي از متغيرهاي
اصلي ميباشند .مؤلفههاي غيرهمبسته بهدست آمده ،مؤلفههاي
اصلي 1ناميده ميشوند که از بردارهاي ويژه ماتريس کوواريانس
يا ماتريس همبستگي متغيرهاي اصلي بهدست ميآيند .شکل 3
پراکنش نقاطي را روي دو محور مختصات  X 1و  X 2نشان
ميدهد .براي تعيين جهت عمومي نقاط ،يک بيضي رسم مي-
شود تا همبستگي بين متغيرها مشخص شود.

S

در معادالت باال r ،فاصله چاه مشاهدهاي تا چاه پمپاژ،
دبي پمپاژ و  Nتعداد دادههاي افت مشاهداتي ميباشد.
پس از بهدست آمدن مقادير پارامترهاي آبخوان،
خطاي تخمين افت سطح آب از منظر شاخصهاي خطاي
آماري مختلف بر مبناي مقادير پارامترهاي آبخوان محاسباتي
توسط مدلهاي هوش مصنوعي محاسبه ميشود و مدل برتر از
لحاظ مدت زمان محاسباتي و دقت انتخاب ميشود.
Q

آنالیز مؤلفههای اصلی

شکل  - 3انتقال دادهها به عوامل اصلی.

آناليز مؤلفههاي اصلي تبديلي در فضاي برداري است،
که بيشتر براي کاهش ابعاد مجموعه دادهها مورد استفاده قرار
ميگيرد .آناليز مؤلفههاي اصلي در سال  1901توسط کارل
)1- Principle Component (PC
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برخي از نقاط خارج بيضي و البته تجمع تعداد زيادي
از آنها روي قطر اصلي بيضي مشاهده ميشود .جهت اصلي
پراکنش نقاط نه در امتداد  X 1و نه در امتداد  X 2است بلکه
بين آنها و بيشتر در امتداد قطر اصلي بيضي ميباشد .اين
محور  PC1ناميده ميشود که اولين جزء اصلي تغييرپذيري
 X 1و  X 2ميباشد .دومين جزء که  PC2ناميده ميشود ،در
امتداد قطر فرعي بيضي است که دقيقاً بر  PC1عمود بوده و
باقي تغييرات در  X 1و  X 2را شرح ميدهد PC1 .و  PC2دو
محور جديد براي شرح  X 1و  X 2ميباشند .بنابراين ميتوان
گفت  X 1و  X 2ترکيبي خطي از  PC1و  PC2است .يعني:
[]7
xi  ai1 PC1  ai 2 PC2
همچنين ميتوان ارزش مؤلفههاي اصلي را با استفاده از
معادالت  8و  9بهدست آورد:
[]8
PC1  w1 X 1  w2 X 2
PC2  w3 X 1  w4 X 2

[]9
بهطوري که  wiضريب رگرسيون اجزاي اصلي روي متغيرها
است.
مؤلفههاي اصلي را ميتوان با استفاده از مجموعه
دادههاي اصلي و در صورت عدم دسترسي به دادههاي اصلي با
استفاده از ماتريس کوواريانس يا ماتريس همبستگي محاسبه
نمود (فخري محدث.)1389 ،
تعداد مؤلفههاي استخراج شده در هر مدل برابر است
با تعداد متغيرهايي که بررسي ميشوند .اما ميتوان تعداد
مشخصي از اين مؤلفهها را انتخاب نمود .تعداد مؤلفههاي اصلي
بايد طوري انتخاب شوند که حداقل  %90از کل دادهها را در بر
بگيرد .معموالً دو يا سه مؤلفه اول ،مقدار قابل توجهي از
پراکندگي دادهها را در نظر ميگيرد .بنابراين انتخاب دو يا سه
مؤلفه اول براي ادامه کار کفايت ميکند .الزم به ذکر است که،
 %90يک معيار منطقي و خوب است اما يک پژوهشگر ممکن
است  %80را بجاي  %90انتخاب کند .اين مطلب اختياري است
و بستگي به همبستگي متغيرها دارد .يعني اگر همبستگيها
ضعيف و تعداد متغيرها زياد است ،ممکن است درصد کمتري
نيز در نظر بگيريم (فخري محدث ،1389 ،فرشادفر.)1389 ،

شبکه پرسپترون چندالیه
شبکههاي عصبي پرسپترون چنداليه ،شبکههاي
پيشخور 1شامل يک يا چنداليه پنهاني ميباشند .يکي از
روشهاي آموزش شبکههاي عصبي مصنوعي پرسپترون
چنداليه که بهطور گستردهاي استفاده ميشود ،قانون يادگيري
پسانتشار 2خطا که مبتني بر قانون يادگيري اصالح خطا
(حرکت در جهت منفي شيب لحظهاي تابع عملکرد (تابع خطا)
که سبب کاهش خطاي مدل ميشود) است ،ميباشد (ديبيک و
سولماتين2001 ،؛ نگنويتسکي .)2005 ،قانون پسانتشار خطا
از دو مسير اصلي تشکيل ميشود .در مسير اول ،بردار ورودي
به شبکه چنداليه اعمال ميشود و تأثيراتش از طريق اليههاي
مياني به اليههاي خروجي انتشار مييابد .بردار خروجي
تشکيليافته در اليه خروجي ،پاسخ واقعي شبکه  MLPرا
تشکيل ميدهد .در مسير دوم که به مسير برگشت موسوم
است ،پارامترهاي شبکه  MLPتغيير و تنظيم ميشوند .اين
تنظيم ،مطابق با قانون اصالح خطا انجام ميگيرد .بدين ترتيب
وزن نورونهاي اليه مياني به گونهاي تغيير مييابد که مقدار
خطاي بين خروجي شبکه عصبي و خروجي واقعي ،حداقل
گردد (گوه1995 ،؛ هاگان و همکاران1996 ،؛ رفيق و همکاران،
 .)2001پس از توسعه شبکه عصبي مصنوعي ،دادهها معموالً
براي دو دوره آموزش و آزمايش تقسيمبندي ميشوند .قانون
دقيقي براي تعيين حداقل اندازه مجموعه آموزش و آزمايش
وجود ندارد .هر چند در مرور پيشينه مطالعات ،پيشنهاداتي در
اين مورد شده است (بشير و هاجمير .)2000 ،مطابق اين
پيشنهادات ،تقريباً  %80کل دادهها براي آموزش شبکه کافي
ميباشد و  %20باقيمانده براي آزمايش شبکه استفاده ميشود
(باوم و هوسلر1989 ،؛ هايکين1994 ،؛ دوال و راگرس1995 ،؛
زارع و همکاران .)2013 ،شماي کلي شبکه عصبي MLP
آموزش داده شده با الگوريتم پسانتشار در اين تحقيق ،در
شکل  4نشان داده شده است .همانطور که در شکل مشخص
است ،تکتک نورونهاي هر اليه با نورونهاي اليه بعدي مرتبط
ميباشند .در اين تحقيق ،ساختار و معماري شبکه ANN
برمبناي سعي و خطاي انجامشده بر روي تعداد نورونهاي اليه
مياني ،بهصورت  1×11×1در حالت بهينه بوده است .اين شبکه
1- Feed-forward networks
2- Back propagation
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يک شبکه سه اليهاي است که  11 ،1و  1به ترتيب نمايانگر
تعداد نورونها در اليه ورودي ،پنهاني و خروجي است .توابع
محرک در اين شبکه از نوع سيگموئيد تانژانت هايپربوليک
( )tansigو خطي ( )purelinبه ترتيب براي اليه پنهاني و اليه
خروجي ميباشد .نوع يادگيري شبکه نيز الگوريتم پس انتشار
خطا و برمبناي روش بهينهسازي لونبرگ صورت پذيرفته است.

شکل  - 4شمای کلی شبکه عصبی .MLP
شبکههای عصبی رگرسیونی تعمیم دادهشده
شبکههاي عصبي رگرسيوني تعميم دادهشده،1
مجموعهاي از شبکههاي  RBFبه همراه يک اليه خطي هستند
(چن و همکاران .)1991 ،مدل  GRNNبرمبناي يک روش
آماري استاندارد به نام رگرسيون کرنل 2بنا نهاده شده است
(سيگيزوغلو و آلپ2006 ،؛ لي و همکاران .)2013 ،اين شبکهها
همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،شامل چهار اليه

ميباشند .اليه ورودي ،3اليه الگو ،4اليه جمعکننده 5و اليه
خروجي ( 6سيگيزوغلو و آلپ .)2006 ،اليه ورودي اطالعات
مربوط به اليه ورودي را دريافت ميکند و تعداد نورونها برابر با
بعد بردار ورودي ميباشد .سپس نورونهاي ورودي از اليه
ورودي ،دادهها را به اليه الگو منتقل ميسازند .اليه الگو يک
تبديل غيرخطي 7از فضاي ورودي 8به فضاي الگو 9را دارا
ميباشد .نورونهاي اليه الگو (که بهعنوان نورونهاي الگو نيز
شناخته ميشوند) ،ميتوانند رابطه بين نورون ورودي و پاسخ
صحيح از اليه الگو ،و تعداد نورونهايي که برابر با تعداد
متغيرهاي ورودي هستند را حفظ کنند .اليه جمعکننده شامل
يک جمعکننده ساده و يک جمعکننده وزني ميباشد.
جمعکننده ساده مجموع حسابي خروجي از اليه الگو را
محاسبه ميکند و وزن اتصال برابر  1است .جمعکننده وزني
مجموع وزني خروجي از اليه الگو را محاسبه ميکند .پس از
اينکه نورونهاي جمعشده در اليه جمعکننده به اليه خروجي
منتقل شدند ،خروجي مدل  GRNNميتواند محاسبه شود .در
اين شبکهها ،تعداد نورونها در اليه خروجي برابر با بعد بردار
خروجي است (لي و همکاران .)2013 ،شبکههاي GRNN
نيازي به فرآيند آموزش مکرر همانند روش الگوريتم آموزش
پسانتشار ندارند (چن و همکاران1991 ،؛ سيگيزوغلو و آلپ،
 .)2006اين شبکهها اطراف هرکدام از دادههاي مشاهداتي،
شعاعي را در نظر ميگيرد که هر کدام از دادههاي ورودي که
در داخل آن شعاع قرار گيرد ،آن داده را در تخمين خود براي
يک مقدار ورودي جديد ،درگير ميکند .شعاع تأثير شبکه
 GRNNمورد استفاده در اين تحقيق ،برمبناي آزمون و خطاي
انجامشده براي تعيين براي تعيين بهترين عملکرد مدل (حداقل
خطاي تخمين) ،به ميزان  0/0001تخمين زده شده است.

1

- Generalized Regression Neural Network
2- Kernel regression
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3- Input layer
4- Pattern layer
5- Summation
6- Output layer
7- Non-linear transformation
8- Input space
9- Pattern space
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شکل  - 5شمای کلی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی .GRNN

شبکههای شعاع مبنا
شبکههاي عصبي شعاع مبنا ،ساختار دو اليهاي شبکه
پيشخور 1دارند که شامل يک تکاليه پنهاني با تابع انتقال
گوسين هستند و تعداد نورونهاي اليه مياني نيز به تعداد
مشاهدات ميباشد (ميسون و همکاران1996 ،؛ ديبيک و
همکاران1999 ،؛ بوليناريا .)2004 ،اين شبکهها اطراف هرکدام
از دادههاي مشاهداتي ،شعاعي را در نظر ميگيرد که هر کدام
از دادههاي ورودي که در داخل آن شعاع قرار گيرد ،آن داده را
در تخمين خود براي يک مقدار ورودي جديد ،درگير ميکند.
ورودي شبکههاي  RBFغيرخطي و خروجي اين شبکهها خطي
ميباشد (چن و همکاران1991 ،؛ هايکين .)1994 ،تفاوت
اساسي شبکههاي شعاع مبنا با شبکههاي پرسپترون چنداليه،
در بردار ورودي و تابع محرک است (ديبيک و سولماتين،
 .)2001در شبکههاي  ،RBFابتدا بردار فاصله ميان بردار وزن و
بردار ورودي به کمک يکضرب اسکالر محاسبه ميشود .سپس
بردار حاصل در بردار اريب 2ضرب و حاصلضرب آن به عنوان
بردار ورودي شبکه در نظر گرفته ميشود (چن و همکاران،
 .)1991شماي کلي شبکه عصبي  RBFدر شکل  6نشان داده
شده است .در اين تحقيق ،در مورد شبکه  ،RBFمحققين با
1- Two-layer feed-forward network
2- Bias

تعداد  12نورون و شعاع تأثير  3/7به بهترين ميزان عملکرد بر
اساس سعي و خطاي انجام شده ،رسيدند.

شکل  - 6شمای کلی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی
.RBF
تعیین بهترین مجموعه آموزش و آزمایش از آزمون لون و
تی-تست
همانطور که ذکر شد ،در اين تحقيق ،برمبناي
مطالعات پيشين ،دادههاي ورودي مدلهاي هوش مصنوعي به
دو دوره آموزش ( )%80و آزمايش ( )%20تقسيمبندي شدند .در
ادامه ،بهمنظور ارزيابي ماهيت اطالعات قرارگرفته در هر دو
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بخش آموزش و آزمايش و اطمينان از تعيين بهترين مجموعه
ممکن براي آموزش و آزمايش مدلهاي هوش مصنوعي ،از
آزمون لون و تي-تست استفاده شده است .آزمون لون براي
بررسي برابري واريانسهاي دو مجموعه آموزش و آزمايش به
کار برده شده است .آزمون لون ابتدا فرضيات آزمون تي-تست
(توزيع دادهها بايد نرمال باشد و تغييرات هر دو مجموعه ،تقريباً
مساوي باشند) را بررسي ميکند .با فرض برابر بودن واريانس
هر دو مجموعه و برآورده شدن فرضيات مذکور توسط آزمون
لون ،آزمون تي-تست انجام ميپذيرد .اگر مقدار معنيداري1
آزمون لون ،بزرگتر از يک مقدار معنيدار (معموالً  )0/05باشد،
نشاندهنده برابر بودن واريانس نمونهها ميباشد (لون.)1960 ،
در اين تحقيق بهمنظور انجام آزمون مذکور از نرمافزار ®SPSS
استفاده شده است.

معنيداري بين مجموعه آموزش و آزمايش وجود ندارد و
مجموعههاي انتخابشده در اين تحقيق مناسب ميباشند.
جدول  – 1نتایج تعیین بهترین مجموعه آموزش و
آزمایش با استفاده از آزمون لون و تی-تست.
آزمون لون بهمنظور
برابري واريانسها

آزمون تي-تست
بهمنظور برابري
ميانگين

مقدار معنيداري

مقدار معنيداري

1

0/973

-

0/973

با فرض برابر
بودن واريانسها
با فرض نابرابر
بودن واريانسها

نتایج
بهمنظور صحتسنجي و تخمين پارامترهاي آبخوان
محبوس ،اطالعات آزمايش پمپاژي که جزئيات آن در تاد و ميز
( )2005ارائه شده است ،مورد استفاده قرار گرفت .مدلهاي
هوش مصنوعي مختلف با اعمال  PCAروي دادههاي ورودي به
اين مدلها ،تهيه شد .پس از انجام  PCAروي دادههاي ورودي
به مدلها ،آزمون لون و تي-تست صورت پذيرفته است .جدول
 1خروجي نرمافزار ® SPSSرا پس از انجام آزمون لون و
تيتست بهمنظور بررسي ماهيت اطالعات موجود در هر دو
مجموعه آموزش و آزمايش و تعيين بهترين مجموعه آموزش و
آزمايش مدلهاي هوش مصنوعي ،نشان ميدهد .همانطور که
در جدول  1مشاهده ميگردد ،مقدار معنيداري آزمون لون
براي دادههاي تقسيمبندي شده در اين تحقيق  1بوده که از
 0/05بزرگتر است ،بنابراين فرضيه آزمون تي-تست ارضا شده
و واريانس دو نمونه باهم برابر است .در صورت ارضاء فرضيه
آزمون تي-تست ،مقدار معنيداري آزمون تي-تست براي دادهها
با فرض برابر بودن واريانسها (رديف اول جدول  ،)1و در غير
اين صورت با فرض برابر نبودن واريانسها گزارش ميشود
(رديف دوم جدول  .)1در اين تحقيق مقدار معنيداري آزمون
تي-تست براي دادهها با فرض برابر بودن واريانسها 0/973
است که از  0/05بزرگتر است .لذا از لحاظ آماري تفاوت

پس از آمادهسازي دادههاي ورودي به مدلهاي هوش
مصنوعي توسعه دادهشده (پيش پردارش توسط روش  PCAو
انتخاب تعداد مؤلفههاي اصلي مناسب و همچنين انجام آزمون
لون و تي-تست) ،اين مدلها به اجرا درآمده و آموزش داده
شده و مورد آزمايش قرار گرفتند .سپس افتهاي محاسباتي در
دوره آموزش و آزمايش تعيين گرديدند .پس از آن مقادير افت
محاسباتي تعيينشده توسط مدلهاي هوش مصنوعي با مقادير
افت مشاهداتي مقايسه گرديد.
در اين تحقيق ،پس از آموزش و آزمايش شبکه ،با
 1 

داشتن  log  بهدست آمده و بهمنظور برطرف نمودن
 um 
خطاي ناشي از در نظر گرفتن گام اول از دادههاي افت-زمان،
نقطه تطابق براي تمامي گامهاي افت-زمان برمبناي روش
پيشنهادي
) ،Azari et al. (2015تصحيح گرديد و پارامترهاي آبخوان




محاسبه گرديد .داده افتي   log  1  ,W j , s j , t j که حداقل




u j



خطا2

را بهدست ميدهد به
مقدار جذر نسبي ميانگين مربعات
عنوان نقطه تطابق بهينه انتخاب ميشود .در آزمايش پمپاژ
مورد استفاده در اين مطالعه ،در هر سه مدل  GRNN ،ANNو
 ،RBFاولين گام افت-زمان ،نقطه تطابق بهينه ميباشد .براي

)1- Significance (Sig.
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)2- Root Relative Mean Square Error (RRMSE
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نمونه نتايج تعيين نقطه تطابق بهينه بر اساس حداقل مقدار
شاخص خطاي  RRMSEبراي مدل  ANNدر شکل  7ارائه شده
است.

بهمنظور مقايسه مدلهاي هوش مصنوعي پيشنهادي،
چندين معيار خطاي آماري مختلف شامل ميانگين قدرمطلق
خطاي نسبي ،1جذر ميانگين مربعات خطا ،2ميانگين قدرمطلق
خطا ،3جذر ميانگين خطاي نسبي ،4اريب 5و ضريب همبستگي6
محاسبه شدند:

2

[]10

[]14
[]15

 So  Sc 


 S

o

i 1 
n

So  Sc
So

 Sc 



1
n

RRMSE 

n

1
n

RMRE 


i 1

n

o

 S
i 1

 SS
 S
n

i 1 o c

[]11

[]12

So  Sc
100
So
 Sc 2

n


i 1

n

o

 S
i 1

1
n

1
n
n

[]13

 Sc

o

S
i 1

[]16
MARE 

RMSE 
1
n

MAE 

)1- Mean Absolute Relative Error (MARE
)2- Root Mean Square Error (RMSE
3)Mean Absolute Error (MAE
)4- Root mean relative error (RMRE
5- Bias
)6- Correlation coefficient (R2

1
n

Bias 

S c2

n

i 1

R2 

n

2
i 1 o

افت
افت محاسباتي،
که در معادالت باال،
مشاهداتي ميباشند .پس از اجراي مدلهاي هوش مصنوعي
 GRNN ،ANNو  ،RBFمقادير خروجي از اين مدلها (تابع
چاه) بهدست آمده و ميانگين قدرمطلق خطاي نسبي تخمين
تابع چاه در دوره آموزش و آزمايش بهدست آورده ميشود
(جدول  .)2الزم به ذکر است که جهت حل معادله تايس در
اين تحقيق ،از انتگرالگيري عددي در نرمافزار متلب استفاده
شده است که اين حل با حل تقريبي (سري تيلور براي
( براي تابع چاه هماهنگي دارد و مشکلي در
محاسبه تابع چاه براي زمانهاي اوليه وجود ندارد .محققان
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مي توانند در صورت استفاده از حل تقريبي براي تابع چاه در
مدل تايس به اين دو مرجع مراجعه کنند ( Bateni et al.,
.)2015; Tseng & Lee, 1998
جدول  - 2میانگین قدرمطلق خطای نسبی تابع چاه برای
مدلهای هوش مصنوعی مختلف در دوره آموزش و

دقت مطلوبي برخوردار نيست .بهمنظور درک بهتر روند
تغييرات خطا در مدلهاي مختلف و قابليت شاخص خطاي
 MAREدر تعيين ميزان نسبي خطا ،در شکل  7ميانگين
قدرمطلق خطاي نسبي در تخمين پارامترهاي آبخوان محبوس
توسط مدلهاي هوش مصنوعي  GRNN ،ANNو  RBFدر
قياس با روش گرافيکي منحني تايس نشان داده شده است.

آزمایش.
دوره
آموزش/
آزمايش
آموزش
آزمايش

جدول  – 3شاخصهای خطای آماری تخمین

مدل هوش مصنوعي
ANN

0/0029
0/0022

GRNN

افت سطح آب بر مبنای پارامترهای آبخوان محبوس

RBF

توسط مدلهای  GRNN ،ANNو  RBFدر قیاس با روش

1/3996 0/00089
1/1581 0/0611

گرافیکی منحنی تایس.

همانطور که از جدول  2پيداست ،مقادير ميانگين
قدرمطلق خطاي نسبي تابع چاه براي مدل  RBFاز بقيه مدلها
بيشتر است و انتظار ميرود اين روش ،دقت کمتري نيز در
محاسبه و تعيين پارامترهاي آبخوان محبوس داشته باشد.
در جدول  3شاخصهاي خطاي آماري تخمين افت
سطح آب بر مبناي پارامترهاي آبخوان محبوس تخمينزده
شده توسط مدلهاي  GRNN ،ANNو  RBFدر قياس با روش
گرافيکي منحني تايس ارائه شده است .همانطور که از جدول
 3مشخص است ،مدلهاي  ANNو  GRNNدر مقايسه با روش
گرافيکي منحني تايس از دقت مطلوبي برخوردار هستند و
ميتوانند جايگزين روش گرافيکي منحني تايس شوند.
درحاليکه مدل  RBFنسبت به روش گرافيکي منحني تايس از

شاخصهاي
خطاي
آماري
MARE
)(%
)RMSE (m
)MAE (m
RMRE
)Bias (m
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R2

روش گرافيکي و مدلهاي هوش مصنوعي
مختلف
روش
گرافيکي
منحني
تايس

ANN

GRNN

RBF

1/1320

0/5564

0/5541

1/9836

0/0108 0/0052 0/0052 0/0085
0/0149 0/0030 0/0030 0/0065
0/1408 0/0744 0/0746 0/1064
0/0149 0/00031 0/00018 -0/0017
1
1
1
0/9999
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شکل  - 8میانگین قدرمطلق خطای نسبی در تخمین پارامترهای آبخوان محبوس توسط مدلهای هوش مصنوعی
 GRNN ،ANNو .RBF
با توجه به جدول  3و شکل  7ميتوان نتيجه گرفت
که مدل  RBFبااينکه بهتنهايي از دقت مناسبي در تخمين
پارامترهاي آبخوان برخوردار است ،اما در قياس با روش
گرافيکي منحني تايس ،ميانگين قدر مطلق خطاي نسبي
بيشتري دارد .همچنين مدلهاي  ANNو  GRNNدر مقايسه با
روش گرافيکي منحني تايس دقت مطلوبي دارند و ميتوانند
جايگزين روش گرافيکي منحني تايس شوند .ميانگين قدر
مطلق خطاي نسبي در تخمين پارامترهاي آبخوان محبوس

براي دو مدل  ANNو  GRNNتقريباً يکسان و برابر  0/55درصد
است .مدل  GRNNبا کمترين ميزان شاخص خطا ،ميتواند
براي تخمين پارامترهاي آبخوان محبوس بهکار گرفته شود.
جدول  4مقادير پارامترهاي آبخوان محبوس ( ضريب
انتقال و ضريب ذخيره) مورد مطالعه در اين تحقيق را با
مدلهاي هوش مصنوعي  RBF ،GRNN ،ANNو روش گرافيکي
منحني تايس نشان ميدهد.

جدول  – 4تخمین پارامترهای آبخوان محبوس با استفاده از مدلهای  GRNN ،ANNو  RBFو قیاس با روش گرافیکی
منحنی تایس.
روش گرافيکي و مدلهاي هوش مصنوعي مختلف
پارامترهاي هيدروليکي آبخوان محبوس





T m 2 min

S

روش گرافيکي
منحني تايس
1110
2/06×10-4

ANN

GRNN

RBF

1176/5
1137/8
1137/5
1/9068×10-4 1/9352×10-4 1/9354×10-4
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جمعبندی و نتیجهگیری
در اين تحقيق کارايي مدلهاي هوش مصنوعي
 بهمنظور تخمين،پيشنهادي بر اساس معادله تايس
.پارامترهاي هيدروليکي يک آبخوان محبوس بررسي گرديد
براي بررسي عملکرد مدلهاي هوش مصنوعي پيشنهادي
 با روش گرافيکي منحني تايس مورد مقايسه،اين مدلها
ANN  نتايج نشاندهنده اين است که مدلهاي.قرار گرفتند
 در مقايسه با روش گرافيکي منحني تايس دقتGRNNو
مطلوبتري دارند و ميتوانند جايگزين روش گرافيکي
 در مقايسه با روشRBF  ولي مدل.منحني تايس شوند
 براي.گرافيکي منحني تايس از دقت کمتري برخوردار است
مثال ميانگين قدر مطلق خطاي نسبي در تخمين
 و روش گرافيکيGRNN پارامترهاي آبخوان براي مدل
 درصد بوده1/1320  و0/5541  به ترتيب،منحني تايس
 ميتواند جايگزين مناسبي براي حلGRNN است و لذا مدل
 گرچه مدلهاي، از طرف ديگر.گرافيکي مدل تايس باشد
 از منظر شاخص خطاي آماري ميانگين قدرGRNN  وANN
مطلق خطاي نسبي در تخمين پارامترهاي آبخوان تفاوت
 اما از نظر مدت زمان محاسباتي،معنيداري باهم ندارند
(زمان اجرا) و سهولت استفاده ميتوان اشاره نمود که مدل
 از مدت زمان محاسباتيANN  نسبت به مدلGRNN
 در مقايسه مدلهاي هوش، در نتيجه.کمتري برخوردار است
 از دقت مطلوب وGRNN مصنوعي به کار گرفته شده مدل
مدت زمان محاسباتي کمتري در تخمين پارامترهاي آبخوان
. برگزيده شود،برخوردار است و ميتواند به عنوان مدل برتر
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