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Comparing the Wavelet Neural Network and
Artificial Neural Network Models in Groundwater
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Abstract

چکیده

Assessing of Groundwater level variation In the
hydrogeology issues, is very important. In this
research to predicting the groundwater level in
Nourabad plain of Lorestan Province, the wavelet
neural networks were used and the results compared
with artificial neural network. Parameters of
precipitation, temperature, flow rate and water level
within time period of the previous month were used
as input and water table in each period were selected
as output through monthly scale (2001-2012).
Criterion of correlation coefficient, root mean square
error and coefficient of mean absolute error of Nash
suttclif were used for evaluating the performance of
models. The results showed that the both models are
able to estimating the water levels with acceptable
level, But in terms of accuracy, wavelet neural
network model with the highest correlation
coefficient (0.920), the lowest root mean square error
(0.074m), mean absolute error (0.048m) and the
criterion Nash Sutcliffe (0.835) in validation phase
was selected. The results showed that the wavelet
neural network model has a great ability in
estimating the minimum and maximum values of
groundwater level.

 تغییرات سطح ایستابى از اهمیت،در مطالعات آبهای زیرزمینی
 در ایو ژوهوهج ت وت ژیجبینوی سوطح.فراوانی برخورردار اسوت
آبهای زیرزمینی دشت نررآبواد واقو در اسوتال لرسوتال از شو
عص ی مرتک استفاده شد و نتایج آل با روش ش عص ی مصنرعی
 دبی تریوال و توراز سوطح، دما، ژارامترهای بارندگی.مقایس گردید
ایستابی در دوره زمانی ماه ق ل ب عنرال ورودی و تراز سطح ایستابی
در دوره مرردنظر ب عنرال خروتی مدلها در مقیاس زموانی ماهانو
 معیارهای ضریب.) انتخاب گردید0830-0831( در طی دوره آماری
 میانگی قدر مطلو خطوا و، ریش میانگی مربعات خطا،هم ستگی
ضریب نج سات لیف برای ارزیوابی و نیوم مقایسو عمل ورد مودلها
 نتایج حاصل نشال داد دو مدل مررداستفاده.مررداستفاده قرار گرفت
،با دقت قابل ق رلی ترانست ب تخمی تراز سوطح ایسوتابی بپوردازد
 مدل ش عص ی مرتوک بوا بیشوتری ضوریب،لی ازلحاظ دقت
 کمتووووری ریشوووو میووووانگی مربعووووات،)1/321( هم سووووتگی
) و نیوم معیوار1/103m(  میانگی قدر مطلو خطوا،)1/170m(خطا
.) در مرحل و صووحت سوونخی انتخوواب شوود1/388(نووج سووات لیف
درمخمرع نتایج نشال داد ک مودل شو عصو ی مرتوک ترانوایی
.باالیی در تخمی مقادیر کمین و بیشین تراز سطح ایستابی دارد
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مقدمه
مرتک -ش ۀ عص ی ژریا برای ژیجبینی یک ماه آیندۀ
عم آب زیرزمینی مرردبررسی قراردادند و نشال دادند
مدل ترکی ی مرتک -ش ۀ عص ی با استفاده از مرتک
مادر نس ت ب سایر مدلها از عمل رد ب تری برخرردار
است .سری انت و هم ارال ( )2113عمل رد ش عص ی
استاندارد  FFNک با الگرریتم لرن رگ -مارکررت ()LM
آمرزش دادهشده ،برای ژیجبینی نرسانات سطح آب
زیرزمینی در حرض آبریم میشی وارم حیدرآباد هند مررد
آزمایج قراردادند .نتایج ای تحقی نشال داد ک مدل
مذکرر ب تری انط اق و روند ژیجبینی با دادههای
مشاهداتی دارد .استیل ( )2113در مطالع ای کاربرد
ش های عص ی مصنرعی را در زمین ی هیدروژئرلرژی
مررد بررسی قرارداد .وی کاربرد انراع ش های عص ی را
با استفاده از الگرریتمهای متعدد مررد تحلیل قرار داده و
بیال داشت ک ش های ژیشرو همراه با تأخیر زمانی
در زمین ژئرهیدرولرژی هستند.
مؤثرتری نرع ش
آدامرس ی و چال ( )2100از ش عص ی مرتک ت ت
ژیجبینی سطح آب زیرزمینی حرض چاترگای واق در
کانادا در سال  2113-2112استفاده نمردند و نشال دادند
ش عص ی مرتک ژتانسیل باالیی در ژیجبینی تراز آب
زیرزمینی دارد و میتراند ای مدل در مدیریت آبهای
زیرزمینی مفید باشد .مرسری و هم ارال ( )2108کارایی
عص ی مصنرعی،
عص ی مرتک ،ش
چ ار مدل ش
سیستم استنتاج فازی و سیستم فازی تلفیقی با ش
مرتک را ت ت ژیجبینی تراز آب زیرزمینی دشت
خراسال رضری با استفاده از ژارامترهای بارش ،ت خیر و
دما در طی سال  2117-0332مرردبررسی قراردادند و
عص ی مصنرعی از عمل رد ب تری
نشال دادند ش
نس ت ب سایر مدلها برخررداراست .از سری دیگر
چیتسازال و هم ارال ( )2108در ژهوهشی کارایی ش
عص ی مصنرعی را ت ت ژیجبینی سطح آب زیرزمینی
دشت عقیل با استفاده از ژارامترهای بارال ،ت خیر،
رطربت نس ی و دما در طی دوره آماری 2101-2113
عص ی
مررد بررسی قراردادند و نشال دادند ک ش
مصنرعی برای ژیجبینی سطح آب زیرزمینی از دقت
قابلترت ی برخرردار است .هاسنا و هم ارال ()2102

با ترت ب رشد روزافمول تمعیت و ضرورت استفاده
ب ین از مناب آب ،تأمی بیشتری مقدار مم آبهای
زیرزمینى براى رف نیازهاى هم انسالها از اهمیت
ویههای برخرردار است .ب رهبرداری بیروی از مناب آب
زیرزمینی در م ر و مرمهای اخیر باعث ب هم خرردل
تعادل ط یعی آل شده و تراز آب زیرزمینی در آبخرالهای
بسیاری از نقاط کشرر منفی شده است .ب منظرر آگاهی از
وضعیت ای مناب و مدیریت ب ین آلها ،الزم است
ژیجبینی دقیقی از نرسانات تراز آب زیرزمینی صررت
گیرد .بیشتر سریهای زمانی هیدرولرژی ی نظیر تغییرات
سطح آب زیرزمینی همراره شامل فرایندهای نامانا و
ژیچیده هستند ک با استفاده از مدلهای خطی متداول و
کالسیک ب خربی قابل ترصیف و مدلسازی نیستند.
بنابرای ب منظرر مدلسازی ای ژدیدههای هیدرولرژی ی
الزم است از مدلهای غیرخطی استفاده نمرد .امروزه
سیستمهای هرشمند ب طرر گسترده برای ژیجبینی
ژدیدههای غیرخطی مررداستفاده قرار میگیرد .در
سالهای اخیر استفاده از روشهای هرشمند در مطالعات
کمی آبهای زیرزمینی مرردترت محققی قرارگرفت
است ،ک ازتمل میترال ب مرارد ذیل اشاره نمرد:
عص ی مصنرعی
محتشمی و هم ارال ( )0833از ش
ت ت ژیجبینی سطح ایستابی دشت بیرتند استفاده
عص ی مصنرعی خطای
کردند و نشال دادند ک ش
ناچیمی در ژیجبینی سطح ایستابی دارد .مختاری و
هم ارال ( )0830در ژهوهشی از ش عص ی مصنرعی
ت ت ژیجبینی تراز آب زیرزمینی دشت ش ستر استفاده
نمردند و نتایج حاصل نشال داد ک ش عص ی با تاب
آمرزش  trainlmتاب محرک  tansigدر ژیجبینی سطح
آب زیرزمینی از دقت باالیی برخرردار است .نتایج حاصل
از ژهوهج رتایی و زینی وند ( ،)0838ک ت ت ارزیابی
عمل رد س مدل رگرسیرل خطی چندمتغیره)،(MLR
عص ی
عص ی ) (WNNو ش
هی رید مرتک -ش
مصنرعی ) ، (ANNت ت ژیجبینی سطح آب زیرزمینی
عص ی تطاب ب تری با
نشال داد ،مدل مرتک -ش
مقادیر مشاهدهای تراز آب زیرزمینی دارد .در ژهوهشی
دیگر رتایی و ابراهیمی ( )0838ترانایی مدل ترکی ی
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مرردنظر ب عنرال خروتی مدل در مقیاس زمانی ماهان
میباشد.

عص ی مصنرعی را ت ت ژیجبینی سطح آب
ش
زیرزمینی دشت چاندژرر بنگالدش در طی سال -033
عص ی مصنرعی
 2117ب ار بردند و نشال دادند ش
خطای ناچیمی در ژیجبینی سطح آب زیرزمینی دارد.
درمخمرع با ترت ب ژهوهجهای انخامشده و همچنی
اهمیت دشت نررآباد لرستال ازلحاظ شرب و کشاورزی،
ک م متری دشت استال لرستال از ت ت ترلید
محصرالت کشاورزی برده و محصرالت ای دشت ت ت
رشد و نمر از آبهای زیرزمینی تغذی میکنند بنابرای
تغییرات تراز سطح ایستابی ب منظرر ژیجبینی و اقدامات
مدیریتی ت ت ب رد آب آل بیجازژیج ضروری است.
لذا هدف از ای تحقی تخمی تراز سطح ایستابی دشت
نررآباد لرستال با استفاده از مدل ش عص ی مرتک و
ش عص ی مصنرعی بر اساس ژارامترهای بارندگی ،دما،
دبی تریال و تراز سطح ایستابی در دوره زمانی ماه ق ل
ب عنرال ژارامترهای ورودی و تراز سطح ایستابی در دوره

.2مواد و روشها
.6-2منطقه موردمطالعه
در استال

منطق مرردمطالع ش رستال نررآباد واق
لرستال میباشد .ای منطق بی طرلهای 34° 4′ 48″
شرقی و عرضهای  47° 58′ 12″شمالی واق شده است.
محدوده مطالعاتی نررآباد دارای  300کیلرمترمرب
مساحت است ک از ای مقدار  083کیلرمترمرب دشت با
ارتفاع مترسط  0221متر و  282کیلرمترمرب با ارتفاع
مترسط  2201متر میباشد.ای دشت دارای یک سفره
زیرزمینی آبرفتی میباشد و دارای وضعیت آب سطحی و
زیرزمینی نس تاً خربی میباشد .در ش ل  0نشال دادهشده
است و همچنی در تدول  0مشخصات چاههای
مشاهداتی نشال دادهشده است.
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شکل -6موقعیت منطقه موردمطالعه

تذابیتها و انعطافژذیریها و م انی ریاضی مستح م
ویرلتها و آنالیم چند مقیاسی را دارا میباشند .در
ویرنتها از دودست تراب ویرلت و تراب مقیاس ( scaling
 )functionsاستفاده میشرد .یک خانراده از تراب

.2-2شبکه عصبی موجک
ش های عص ی م تنی بر ویرلت ک ویرنت نامیده
میشرند از ترکیب دو تئرری ویرلتها و ش های عص ی
ب وترد آمدهاند(واژنیک .)0333،ای ش ها هم از ممایا
و ویهگیهای ش های عص ی برخرردارند و هم

مقیاس )  (xب صررت زیر معرفی میشرند
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m , k ( x )  2  m / 2  ( 2  m x  k ) m , k  z

[]0

[]2

اگر )  (xرا یک تاب مقیاس مادر در نظر بگیریم ،مقادیر
m

مقیاس مادر هستند .تراب مقیاس رزولرش ،m

در اصل ژای های متعامد فضای برداری  vmدر رزولرش

،

m

میباشند .ب ع ارتی فضای برداری  vmحاوی کلی
تقریبهای تاب ) f(xبا رزولرش  mو ترسط تراب

تلفی تئرری مرتک با مفواهیم شو عصو ی منخور بو
ایخاد شو عصو ی مرتوک میگوردد و بو کارگیری آل
میتراند تایگمی مناس ی در ش های عصو ی ژیشوخرر
ت ت تخمی و تقریب تراب غیرخطی اختیاری باشود .در
شوو های عصوو ی ژیشووخرر ،دارای توواب فعالسووازی
سوویگمرئید در الیوو ژن ووال میباشوود در حووالی کوو در
ش های عصو ی مرتوک ،ترابو مرتوک بو عنرال تواب
فعالسووازی الیو ژن ووال شو ژیشووخرر در نظوور گرفتو
میشرند در ایو شو ها هور دو ژوارامتر انتقوال و تغیور
مقیاس مرتکها در کنوار وزلهایشوال ب ینو میگردنود.
درمخمرع گامهای م م در آمرزش و صحت سنخی شو
عص ی مرتک ب صررت زیر است.
الف-دادههای ورودی ب دودست ت وت آمورزش شو و
صحت سنخی مررداستفاده قرار میگیرند.
ب-مرتک مادر با احوراز شورایط یادشوده ژوس از اعموال
ضرایب انتقال و مقیاس مناسب ب مرتوک فرزنود ت ودیل
میشرد.
ج -تراب فعالسازی نرولهای الی ژن ال ش عص ی بوا
انراع مرتکهای فرزند تایگمی میشرد.
د-ش عص ی ویرلت ایخادشده بوا اسوتفاده از مخمرعو
دادههای مربرط ب آمرزش ش  ،آمرزش داده میشرد.
ه-عمل وورد کلووی شو مرتووک بووا تخمیو وتحلیل نحووره
تخمی دادههای صحت سنخی مرردبررسی قرار میگیورد.
و با رضایتبخج بردل عمل رد ش مرحلو آمورزش بو
اتمام میرسد .در غیر ای صررت مراحل ق ل تا دسوتیابی
ب ب توری حالوت موررد ارزیوابی قورار میگیورد (کواوه و
ایرانمنج  .)2118،نمرن ایی از ساختار ش سو الیو ای
متش و ل از یکالی و ورودی ،یکالی و مخفووی ،و یکالی و
خروتی در ش ل  2نشال دادهشده است.



v
میباشند .حال اگر  wmرا فضای برداری متعامد با  mدر
رزولرش  mفرض کنیم آنگاه میترال دست ای دیگر از

ژای های متعامد فضای  wmک ویرلت )  (xنامیده
میشرند را نیم ب صررت زیر بیال نمرد (وانگ و
هم ارال:)2111،

m, k  z
[]2
در حالت کلی هم تراب فیمی ی را میترال ب کمک
ویرلت ها و تراب مقیاس ب صررت زیر بیال نمرد:
)  m,k ( x)  2  m / 2 (2  m x  k

[]8

)  m ,k ( x

m ,k



0

 d

m k 

f ( x)  f 0 ( x) 

)f 0 ( x)   a0,k0,k ( x

[]0

k

روابط فرق بیال میدارند ک هر تاب فیمی ی را میترال
ابتدا ب کمک تعدادی تراب مقیاس در رزولرش صفر
تقریب زد و سپس ب کمک تراب ویرلت در رزولرش های
مختلف آل تقریب را تا میمال دقت مرردنظر ادام داد.
عص ی ویرنت بر م نای روابط ( )8و ( )0ش ل
ش
میگیرد و دارای الگرریتمهای آمرزش مخصرص خرد
میباشد ک در ژهوهج شی و هم ارال( )2118ب صررت
کامل مررد بررسی قرارگرفت است .الزم ب ذکر است در
حالت کلی خانراده ویرلتهای ژیرست نیم ب صررت زیر
بیال میشرد:
a, b  R

t b
)
a

(

1
a



.6-2-2الگوریتم ویولت

 m,kمیباشد .بنابرای فضاهای برداری  vm حاوی
تقریبهای مختلف تاب ) f(xدر رزولرش های مختلف
)( x



در اینخا ژارامتر  aب عنرال ژارامتر گسترش و متناسوب بوا
فرکانس میباشد ( ب ع ارت دیگر ژوارامتر توأخیر کرچوک
متناظر با فرکانس باال و ژوارامتر توأخیر بومرگ متنواظر بوا
فرکانس ژایی میباشد) و ژارامتر  bب عنرال ژارامتر انتقوال
و متناسب بازمال میباشد.

 2و  kب ترتیب مربرط ب گسترش و انتقال تاب

)  m ,k ( x

t b
)dt
a

( f (t ) 



~
1
Wa,b ( f )  f (a,b)   a,b (t ), f (t ) 
a

 a,b (t ) 

[] 8
و ت دیل ویرلت برای تراب ژیرست ب وسیل رابط زیر
محاس میشرد:
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شکل -2نمای كلی یک شبکه عصبی موجک سه الیهای

از رایجتری تراب محرک استفادهشده در ش های
انتشار برگشتی میترال تراب محرک سیگمرئید و تانهانت
هیپربرلیک ذکر کرد (ترکارو تانسرل .)0333،نمرن ایی از
س الی ای متش ل از یکالی ورودی،
ساختار ش
یکالی مخفی و یکالی خروتی در ش ل  8نشال داده
شده است.

.9-2شبکه عصبی مصنوعی
عص ی مصنرعی در مطالعات هیدرولرژی و
امروزه ش
مدیریت مناب آب کاربرد وسیعی دارد (نررانی و
عص ی معمرالً از الی
هم ارال .)2113،ساختار ش
ورودی ،الی میانی و الی خروتی تش یلشده است.
الی ورودی یکالی انتقالدهنده و وسیل ای برای ت ی
کردل دادهها ،الی خروتی شامل مقادیر ژیجبینیشده
و الی میانی یا مخفی ک از گرههای
ترسط ش
ژردازشگر تش یلشدهاند ،محل ژردازش دادهها است.
نخستی کاربرد عملی ش های عص ی مصنرعی با
معرفی ش های ژرسپترول چندالی  0انخام گرفت .در
ای ش ها ثابتشده است ک از میال الگرریتمهای
یادگیری ،الگرریتم ژس انتشار خطا 2با ساختار ش
ژیجخرر 8و تعداد س الی ب طرر رضایت بخشی در حل
مسائل ژیچیده م ندسی ،ش ی سازی و ژیجبینی
سریهای زمانی هیدرولرژی ی کاربرد دارد(نررانی و
هم ارال.)2100،

شکل -9نمای كلی یک شبکه عصبی مصنوعی سه الیه

1

Multi-Layer Perceptron
)Back Propagation (BP
3
Feed Forward
2
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ازای رو ابتدا هم ستگی متقابل 0بی متغیرهای ورودی و
خروتی محاس گردید و ژارامترهای ورودی ب منظرر
دستیابی ب مدل ب ین ت ت تخمی میمال سطح ایستابی
آبهای زیرزمینی دشت نررآباد انتخاب و در تدول  0ارائ
شد.

.4-2معیارهای ارزیابی
در ای تحقی ب منظرر ارزیابی دقت و کارایی مدلها ،از
نمای های ضریب هم ستگی ( ،)Rریش میانگی مربعات
ط روابط
خطا ) (RMSEو ضریب نج سات لیف
زیر استفاده گردید .ب تری مقدار برای ای س معیار ب
ترتیب یک ،صفر و یک میباشد.

جدول  -6همبستگی متقابل بین پارامترهای ورودی و خروجی
)P(t

)T(t

)Q(t

)S(t-1

1/321

1/781

1/371

1/301

)S(t

در ای تدول ) T(t) ،Q(t) ،S(t-1و)( P(tب ترتیب سطح
ایستابی در دوره زمانی ماه ق ل ،دبی تریال ،دما و بارش
در دوره زمانی  )tب عنرال ورودی و )( S(tسطح ایستابی در
زمال  )tب عنرال خروتی مدل در نظر گرفت شد .با ترت
ب هم ستگی متقابل و معنیدار بی دادههای ورودی و
خروتی ،ترکیبهای مختلفی از ژارامترهای ورودی
ب منظرر دستیابی ب مدل ب ین ت ت تخمی سطح
ایستابی استفاده شد ک در تدول  2آمده است .بدی
منظرر از دادهها ی ایستگاه هیدرومتری کفراج واق در
دشت نررآباد ک دارای  082رکررد ث تشده طی بازه
زمانی ( ،)0831-0830در مقیاس زمانی ماهان میباشد،
استفاده شد .درن ایت تعداد  010رکررد برای آمرزش و
تعداد  23رکررد باقیمانده برای صحت سنخی روشهای
مرردبررسی انتخاب شد.

و ب ترتیب مقادیر مشاهداتی و
در روابط باال،
محاس اتی در گام زمانی  iام ،تعداد گامهای زمانی ،و
نیم ب ترتیب میانگی مقادیر مشاهداتی و محاس اتی
میباشد .عالوه بر معیارهای فرق از نمردارهای ژراکنج و
سری زمانی مقادیر مشاهداتی -محاس اتی نس ت ب زمال
نیم ت ت تحلیل بیشتر نتایج استفادهشده است.
.9نتایج و بحث
ی ی از م متری مراحل در مدلسازی ،انتخاب ترکیب
مناس ی از متغیرهای ورودی است.

Cross-correlation

010

1.
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جدول  -2تركیبهای منتخب پارامترهای ورودی مدلهای شبکه عصبی موجک و شبکه عصبی مصنوعی
خروجی

ساختار ورودی

شماره

)S(t

)P(t

مدل
0

)S(t

)P(t)T(t

2

)S(t

)P(t) T(t)Q(t

8

0
)P(t)T(t)Q(t) S(t-1
)S(t
ک در آل
مقدار
دادهها ب صررت خام باعث کاهج سرعت
اصرالً واردکردل
در تدول  8خصرصیات آماری ژارامترهای
نرمال
میشرد(ژو و هم ارال .)2117،برای
و دقت ش
استفادهشده ،مشاهده میشرد .در ادام نتایج مدل
شده
ورودیتحقی از رابط زیر استفادهشده
نرمالسازی دادههای
مررداستفاده ارائ میگردد .همالطرر ک ق الً نیم اشاره
است:
شد  31درصد از دادهها ( 010رکررد) ،ب منظرر آمرزش و
،
و
 21در صد مابقی (23رکررد) ،برای صحت سنخی انتخاب
ب ترتیب
گردید .یک ن ت م م در آمرزش ش های عص ی
حداکثر و
ب
و
نرمال شده ورودی ،
ک در آل مقدار
نرمالسازی دادهها ق ل از استفاده در مدل میباشد ای
حداقل
ترتیب حداکثر و حداقل دادهها میباشد.
عمل خصرصاً وقتی دامن تغییرات ورودیها زیاد باشد
دادهها
کمک شایانی ب آمرزش ب تر و سری تر مدل میکند.
میباشد.
جدول  -9محدوده پارامترهای مورداستفاده جهت آموزش و صحت سنجی دادهها
آمرزش

ژارامتر

ژارامتر ورودی

ژارامتر خروتی

صحت سنخی
مینیمم

مینیمم

ماکمیمم

میانگی

ماکمیمم

میانگی

8/338

0/880

1

)pt(mm

01/220

0/211

1

00/332

-0/311

)Tt(0C

28/311

02/113

-8/311

28/811

1/283

)Qt(m3/s

28/302

0/001

1/010

2/328

0/708

)S t-1(m

8/381

2/113

0/081

0/081

8/282

2/081

)St (m

8/381

2/108

0/081

0/081

8/232

2/081

 1/321و کمتری ریش میانگی مربعات خطا  1/170متر
و کمتری میانگی قدر مطل خطا  1/103متر و ضریب
نج سات لیف  1/388در مرحل صحت سنخی نس ت ب
سایر ساختارها ت ت مدلسازی سطح آب زیرزمینی در
مقیاس زمانی ماهان مناسبتر خراهد برد .در ش ل (-0
الف) نمردار ب تری مدل حاصلشده برای دادههای بخج
صحتسنخی نشال دادهشده است .ک در ای ش ل
تغییرات مقادیر محاس اتی و مشاهداتی نس ت ب زمال
قابلمشاهده است ،همالطرر ک مشاهده میشرد مدل
ش عص ی مرت ی در تخمی اکثر مقادیر عمل رد قابل
ق رلی داشت است .همالطرر ک در ای ش ل نشال
دادهشده است مدل ش عص ی مرتک در تخمی اکثر
مقادیر کمین و بیشین عمل رد خربی داشت  ،ب طرریک

.6-9نتایج شبکه عصبی موجک
ب منظرر مدلسازی سطح آب زیرزمینی دشت نررآباد از
عص ی مرت ی با الی های ژن ال و با تعداد
مدل ش
نررولهای متفاوت استفادهشده است .در مدل عص ی
مرت ی ابتدا مرتک مناسب (سیملت) انتخاب گردید.
سپس با اعمال ت دیل رویدادهها ،ضرایب تقریب و تمئیات
آلها استخراج گردید و دادهها ب وسیل تاب مرتک کاله
م می ی ب عنرال تراب فعالسازی ک مشت دوم تاب
از
گرسی برده ،ت دیل مییابند .ت ت آمرزش ش
الگرریتم گرادیال نمولی ک در یادگیری ش های عص ی
و حداقلسازی مقدار خطای و تنظیم ژارامترهای ش
استفاده میشرد ،ب ار گرفت شد .همالطرر ک در تدول
 0مشاهده میشرد ،ساختار شماره  0با ضریب هم ستگی
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نیمساز واق شده ک داللت بر برابری مقادیر محاس اتی و
مشاهداتی دارد.

ای مقادیر را نمدیک ب مقدار واقعیشال تخمی زده
است .ک در ش ل (-0ب) ای امر قابلمشاهده است در
ای ش ل ب غیراز چند نقط سایر نقاط بر روی خط

جدول -4ساختار و توابع محرک بهینه در مدلسازی شبکههای عصبی موجک و شاخصهای آماری در مراحل آموزش و صحت سنجی
تاب محرک

آمرزش

شماره

ساختار

0

0-3-0

کاله م می ی

2

2-3-0

کاله م می ی

1/330

8

8-8-0

کاله م می ی

1/302

1/120

0

0-7-0

کاله م می ی

1/378

1/180

صحت سنخی

الی ژن ال

R

RMSE
)(m

MAE
)(m

NS

1/332

1/137

1/173

1/738

1/178

1/128

1/733

1/382

1/181

1/323

1/331

1/138

1/122

1/303

1/321

1/170

(ب)

R

RMSE
)(m

MAE
)(m

NS

1/300

1/027

1/010

1/702

1/002

1/130

1/722

1/171

1/700

1/103

1/388

(الف)

y = 0.9201x +
0.1956
R² = 0.920

شکل -4نمودار حاصل از مقادیر بهینه مدل شبکه عصبی موجک برای دادههای مرحله آموزش و صحت سنجی
الف ( مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان ب ( نمودار پراكنش میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی

استفاده گردید .تعداد ت رارهای الزم در فرآیند یادگیری
ش  0111در نظر گرفت شده و عمل رد ش ب کمک
معیار میانگی مربعات خطا مررد ارزیابی قرارگرفت است.
تعداد نررولهای مرترد در الی های ورودی و خروتی با
ترت ب ماهیت مسئل مرردبررسی مشخصشده ،حالآن
تعداد نررولهای مرترد در الی ژن ال با سعی و خطا در
ت ت کاهج مقدار خطا مشخص گردید .روند کار با تعداد
نررولهای کم آغاز و افمودل نررولهای اضافی تا زمانی
ادام مییابد ک افمایج نررولهای بیشتر تأثیری در
ب رد خطا نداشت باشد ،ک ش ای با  0نررول در الی
در فرآیند مدلسازی
ژن ال اول ب عنرال ب تری ش
حاصل شد .در تدول  8نتایج حاصل از مقایس عمل رد

.2-9نتایج شبکه عصبی مصنوعی
عص ی مرتک
همچنی ت ت مقایس نتایج ش
ب منظرر مدلسازی سطح آب زیرزمینی از مدل ش
عص ی مصنرعی از نرع ش ژرسپترول با تعداد نرولهای
متفاوت استفادهشده است .تاب تانهانت هیپربرلیک
متداولتری ش ل از تراب محرک است ،ک در ای تحقی
از آل برای ساخت الی خروتی ش های عص ی
مصنرعی استفاده گردید .آمرزش ش های ژرسپترول
چندالی با استفاده از الگرریتم آمرزش ژس انتشار خطا
بنام الگرریتم لرن رگ و مارکرارت ب دلیل همگرایی
سری تر در آمرزش ش  ،استفاده شد .همچنی از
ترکی ات مختلف تراب محرک در الی (های) مخفی
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محاس اتی و نمردار ژراکنج نشال دادهشده است
همالطرر ک در ش ل (-8الف) مشخص است تطاب
مقادیر محاس اتی میمال سطح ایستابی مدل ش عص ی
مصنرعی با مقادیر مشاهداتی در برخی نقاط وترد دارد.
ب گرن ای ک در ش ل (-8ب) ای امر مش رد است ک
مدل مذکرر در تخمی نقاط بیشین و کمین ضعیف عمل
کرده است ک ای نقاط را نمدیک ب مقداری واقعیشال
تخمی نمده است.

ساختارهای مختلف ب کاررفت ب همراه ژارامترهای آماری
دادههای بخج آمرزش و صحت سنخی ارائ شده است.
همالطرر ک در تدول  8مشاهده میشرد ساختار شماره
 0با بیشتری ضریب هم ستگی  1/333و کمتری ریش
میانگی مربعات خطا  1/000متر و کمتری میانگی قدر
مطل خطا  1/132متر و ضریب نج سات لیف  1/222در
مرحل صحت سنخی نس ت ب سایر ساختارها ت ت
مدلسازی سطح آب زیرزمینی دشت نررآباد مناسبتر
خراهد برد .در ش ل  8نمردار مقادیر مشاهداتی و

جدول -5ساختار و توابع محرک بهینه در مدلسازی شبکههای عصبی مصنوعی و شاخصهای آماری در مراحل آموزش و صحت سنجی
تاب محرک

آمرزش

شماره

ساختار

0

0-7-0

تانهانت هیپربرلیک

2

2-8-0

تانهانت هیپربرلیک

1/320

8

8-3-0

تانهانت هیپربرلیک

1/383

0

0-0-0

تانهانت هیپربرلیک

1/327

صحت سنخی

الی ژن ال

R

RMSE
)(m

MAE
)(m

NS

1/732

1/012

1/172

1/230

1/130

1/121

1/723

1/177

1/183

1/723

1/101

1/122

1/323

(ب)

R

RMSE
)(m

MAE
)(m

NS

1/313

1/080

1/010

1/000

1/312

1/088

1/137

1/087

1/300

1/002

1/123

1/213

1/333

1/000

1/132

1/222

(الف)

y = 0.8506x
+0.3491
R² = 0.889

شکل -5نمودار حاصل از مقادیر بهینه مدل شبکه عصبی مصنوعی برای دادههای مرحله آموزش و صحت سنجی
الف ( مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان ب ( نمودار پراكنش میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی
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.9-9مقایسه عملکرد مدلها
میترال بیال نمرد ت دیل مرت ی با تدا نمردل سیگنال ب
فرکانسهای باال و ژائی ویهگیهای چند مقیاسی سیگنال
را در اختیار داشت و دقت مدل را تا حد قابلترت ی ،باال
میبرد .سیگنالهای باال گذر و ژایی گذر حاصل از تخمی
مرتک ،برازش بسیار خربی با معادالت مخمرع سینرسی
دارند ک هر چ تعداد مراتب ای معادالت بیشتر میشرد،
دقت کار افمایج مییابد بسامدهای مراحل ژایی تر تخمی ،
نریم بیشتری دارند ،ولی با افمایج سطح تخمی از میمال
نریم کاست شده و سیگنال نرمتر میشرد.
از سری دیگر همالطرر ک در ش ل  2نتایج هر دو مدل
نس ت ب مقادیر مشاهداتی در طی زمال نشال دادهشده
عص ی مرتک در تخمی اکثر مقادیر
است مدل ش
عمل رد قابل ق رلی دارد ب گرن ای ک کلی مقادیر را
نمدیک ب مقدار واقعی تخمی زده است .درن ایت اختالف
مقادیر مشاهداتی میمال سطح ایستابی و محاس اتی ب ین
دو مدل ب صررت درصدی از میانگی مقادیر مشاهداتی
(مقدار خطا) ،محاس و نمردار آل نس ت ب نمرن
دادههای ث تشده دوره آماری ترسیم گردید (ش ل.)7
همالطرر ک در ای ش ل دیده میشرد برای مدلهای
عص ی مصنرعی)
عص ی مرتک و ش
مذکرر(ش
بیشتر خطا در باند  ± 01در صد قرارگرفت است و
عص ی مرتک و
بیشتری میمال خطای مدلهای ش
عص ی مصنرعی ب ترتیب  21/137و 28/822
ش
درصد از میانگی مقادیر مشاهداتی میباشد.

در ادام با انتخاب تراب ب ین هرکدام از مدلها و
مقایس آلها با ی دیگر مشخص شد ،هر دو مدل با دقت
خربی میترانند سطح آب زیرزمینی دشت نررآباد را
ش ی سازی کنند ،ک از بی مدلهای ب کار رفت مدل
ش عص ی مرتک ،بیشتری دقت  R=1/321و کمتری
ریش میانگی مربعات خطا  RMSE =1/170 mو
کمتری میانگی قدر مطل خطا  MAE=1/103mو
بیشتری ضریب ناش-سات لیف  NS=1/388در مرحل
صحتسنخی را دارد.
همالطرر ک از تدول  2و ش ل  2قابلمشاهده است
نتایج حاکی از برتری کامل مدل ژیجبینی ش عص ی
عص ی در ژیج سطح آب
مرت ی نس ت ب مدل ش
زیرزمینی میباشد .بااین مدل  ANNب خاطر در اختیار
داشت کرنل غیرخطی ترانایی مدلسازی رفتارهای
غیرخطی را داراست ،ولی با ترت ب ویهگیهای نا ایستائی
و غیرخطی بردل سری تراز سطح ایستابی ،ب منظرر
ژیجبینی و ش ی سازی دقی ملمم ب استفاده از ش
عص ی -مرت ی میباشیم .چراک ش عص ی ب تن ائی
قادر ب غل بر نا ایستائی سیگنال نمیباشد .در حالی ک
ت دیل مرت ی با تدا نمردل سیگنال ب فرکانسهای باال و
ژائی ویهگیهای چند مقیاسی سیگنال را در اختیار داشت
و دقت مدل را تا حد قابلترت ی باال میبرد .ک ای نتایج
با ژهوهجهای هاسنا و هم ارال ( )2102و رتایی و
ابراهیمی ( )0838همخرانی دارد در ت یی ای نتایج
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جدول -1نتایج نهایی حاصل از آموزش و صحتسنجی مدلهای شبکه عصبی موجک و شبکه عصبی مصنوعی
مدل

صحت سنخی
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)(m
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1/000
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ش
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1/378

1/180

1/122

1/303

1/321

ش

عص ی مصنرعی

1/327

1/101

1/122

1/323

1/333

شکل  -1نمودار پراكنش و مشاهداتی  -محاسباتی مقادیر بهینه مدل شبکه عصبی موجک و شبکه عصبی مصنوعی برای دادههای ثبتشده
مرحله آموزش و صحت سنجی

شکل -1نمودار خطای بهینه هردو مدل بهصورت درصدی از میانگین مقادیر مشاهداتی
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مطابقت دارد در ت یی ای نتایج میترال بیال نمرد ش
عص ی مرتک قادر ب ژیجبینی سطح آب زیرزمینی در
حخم باال ،احتیاج ب اندازهگیری و کارهای آزمایشگاهی آلها
ژرهمین و زمالبر هستند ،میباشد .همچنی دقت باالی
ش عص ی مرتک ناشی از تخمی سیگنال با کمک تاب
گسست مرتک ،منخر ب سادهتر شدل ای سیگنالها شده و
عص ی
باعث ایخاد برتری محسرسی نس ت ب مدل ش
مصنرعی میباشد .درمخمرع ای تحقی نشال میدهد
عص ی مرتک میتراند در زمین
استفاده از مدل ش
تخمی سطح آب زیرزمینی مؤثر باشد .و همچنی ای مدل
میتراند در نرب خرد برای تس یل ترسع و ژیادهسازی
استراتهیهای مدیریت آبهای زیرزمینی مفید باشد و گامی
در اتخاذ تصمیمات مدیریتی در ت ت ب رد آب سطح آب
زیرزمینی حرض های آبخیم میباشد.

.4نتیجهگیری
در ژهوهج حاضر عمل رد مدلهای ش عص ی مرتک و
عص ی مصنرعی را ت ت مدلسازی سطح آب
ش
زیرزمینی دشت نررآباد واق در استال لرستال با استفاده از
ژارامترهای بارش ،دما ،دبی تریال و تراز سطح ایستابی در
طی دوره آماری ( )0830-0831مررد ارزیابی قرار گرفت.
مقادیر سطح آب زیرزمینی مشاهداتی با سطح آب زیرزمینی
تخمی زدهشده ای مدل با استفاده معیارهای ارزیابی
بررسی گردید .نتایج تحقی نشال داد ک مدل ش عص ی
م رتک دقت باال و خطای ناچیم در تخمی سطح آب
زیرزمینی و قابلیت بسیار باالیی در تخمی برخی مقادیر
عص ی مصنرعی
کمین  ،بیشین و میانی نس ت ب ش
دارد .ک با نتایج تحقی هاسنا و هم ارال ( )2102و
آدامرس ی و چال ( )2100و رتایی و ابراهیمی ()0838
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