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Using SOM and Wavelet Transform
pre-processing methods in groundwater
level prediction (Case Study: AzarShahr
plain)
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چکیده

Abstract

پیشبین ی س ی آب زیرزمین ی ی ی حوض ی نقییش مهم ی را در
 ب خصوص در مناطق نیم خش آبهای.مدیریت منابع آب ایفا م کند
 شهری و، کشاورزی،زیرزمین نقش بسیار مهم در تعیین آب مورد نیاز
 م العی حاضیر در دو سیناریو بی پیشبینی تیراز آب.امور صنعت دارد
زیرزمین در دشت آذرشهر با استفاده از ابزارهای پیشپردازش پرداختی
 برای انجیا پییشپیردازش مکیان از ابیزار خوشی بنیدی ب وسییل.است
 بیرای پییشپیردازش زمیان از تبیدی،)SOM(نقش های خودسازمانده
.موج و برای مدلسازی از شبک عصب مصنوع استفاده شده اسیت
نقش های خود سازمانده برای تعیین مناطق همگن از نظر دادههیای آب
زیرزمین جهت استفاده در مدل شبک عصب برای مدلسازی منابع آب
 تبدی موج برای استخراج ویژگ های زمیان و.زیرزمین استفاده شد
 نتایج نشیان داد.نا ایستای سریهای زمان تراز آب زیرزمین بکار رفت
ک استفاده از تبدی موج و ترکیب آن با شیبک عصیب مصینوع در
 درصدی11/6 مدلسازی تراز آب زیرزمین دشت آذرشهر باعث بهبودی
 در گا های صحتسینج در سیناریو اول و بهبیودی،در دقت مدلسازی
 م تیوان نتیجی گرفیت اسیتفاده از. درصدی در سیناریو دو شید23/5
روشهای نوین مدلسازی مانند استفاده از ابزارهای پیشپردازش زمیان
.و مکان باعث افزایش قاب توج دقت مدلسازی م گردد

Prediction of groundwater level play an important role
in the groundwater source management. Groundwater
plays most important role in providing required water for
agricultural, urban and industrial uses, especially in semiarid regions. The Present study focused on predicting
groundwater level in the AzarShahr plain using preprocessing tools in two scenarios. Clustering tool was used
by means of Self-Organized Maps (SOM) for conducting
spatial pre-processing and wavelet transform (WT) for time
pre-processing and also artificial neural system for
modeling. SOM based clustering technique was used to
identify spatially homogeneous clusters of groundwater
data to use in artificial neural network to model
groundwater resources. The WT was also used to extract
dynamic and multi-scale features of the non-stationary
GWL, runoff and rainfall time series. Results showed that
using the WT and combining it with artificial neural system
in groundwater level modeling of AzarShahr plain led to
11.6 percent improvement in the modeling accuracy, in
verification stage the in the first scenario and 23.5 percent
improvement in the second scenario. It can be concluded
that using new modeling methods such as applying time
and spatial pre-processing tools leads to significant
increase in the modeling accuracy.
Keywords: Pre-processing, Wavelet Transform, Groundwater
Level, AzarShahr Plain, Artificial Neural Network.
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استفاده از روشهای پیش پردازش  SOMو ...
… Using SOM and Wavelet Transform pre-processing

مقدمه
)(1AI

در سالهای اخیر روشهای هوش مصنوع
توانای قاب مالحظ ای در مدلسازی و پیشبین سریهای
زمان هیدرولوژیک از خود نشان دادهاند .این روشها چون
مبتن بر داده هستند ،ب دانش اولی نسبت ب پدیدهی مورد
م الع نیاز ندارند .قدرت شبک عصب مصنوع ) ،(ANNناش
از توانای آن در ارائ ی مدل غیرخ برای سری زمان چند
متغیره است .در حال حاضر ،شبک عصب ب عنوان ی تقریب
گر خودیادگیر و خود ان باق دهنده ،توانای زیادی در
مدلسازی و پیشبین سریهای زمان هیدرولوژیک غیرخ
از خود نشان داده است .ی شبک عصب آموزشدیده 2دیده
م تواند ب عنوان ی متخصص در مقول اطالعات ک برای
تجزی تحلی ب آن داده شده ب حساب آید .از این متخصص
م توان برای برآورد وضعیتهای دلخواه جدید و جواب سؤال
های ” چ م شد اگر ” استفاده کرد (نوران و همکاران،
 .)2013مقاالت موفق متعددی از کاربرد شبک عصب مصنوع ،
در مدلسازی فرآیندهای هیدرولوژیک ارائ شده است ب عنوان
مثال :در مورد پیشبین تراز آب زیرزمین م العات توسط
پژوهشگران زیر صورت گرفت :
ابراهات و همکاران ) (2012ی مرور جامع بر روی کاربرد
 ANNدر مدلسازیهای هیدرولوژی کردند .کومیت ()2000
ضمن بررس نقش شبک های عصب مصنوع در شاخ های
مختلف هیدرولوژی ،شبک عصب مصنوع را ابزاری قدرتمند
هیدرولوژی
برای مدلسازی بسیاری از فرآیندهای غیرخ
بخصوص آب زیرزمین معرف م کند .نایاک و همکاران
) (2009برای پیشبین نوسانات س آب زیرزمین آبخوان ،از
شبک عصب مصنوع استفاده کردند .نتایج کارای مدل ANN
را در پیشبین س آب زیرزمین برای چهار ماه آینده نشان
داد .چن و همکاران ) (2011بیانداشت در مناطق خش و
نیم خش  ،فعالیتهای انسان مانند کشاورزی و صنعت اغلب
نیاز زیادی ب استخراج آب زیرزمین دارد ،تحت این شرایط در
این مناطق ب سیاستهای مدیریت آب برای جلوگیری از هدر
رفت آب نیاز م باشد .شناسای چنین سیاستهای نیازمند

)Artificial Intelligence (AI
Trained ANN

آب زیرزمین م باشد .چن و
شبی سازی دقیق از س
آب زیرزمین از روش ANN
همکاران برای پیشبین س
استفاده کردند ک نشان دادند این روش از دقت خوب برخورد
است .ملک نژاد و پورشریعات ( )1392مدل آریما 3و شبک
عصب مصنوع را برای پیشبین تراز آب زیرزمین دشت
مرودشت بکار بردند .با توج نتایج ب دست آمده تابع لونبرگ
مارکوارت 4شبک عصب ب عنوان بهترین تابع آموزش برای
پیشبین س تراز آب زیرزمین انتخاب گردید.
با توج ب ماهیت دادهکاوی روشهای محاسبات  ،دادههای
مورد استفاده م تواند تأثیر بسزای بر نتایج نهای مدلسازی
داشت باشد .لذا ب منظور کم ب بهبود کیفیت دادهها و در
نتیج بهرهوری و سهولت انجا مدلسازی توسط فرایند داده-
کاوی الز است قب از هر اقدام پیشپردازش مناسب بروی
دادهها صورت گیرد .پیشپردازش و آمادهسازی دادهها شام
تمیز کردن ،نرمال و استانداردسازی ،تبدی و فیلتر ،استخراج
ویژگ های مهم ،انتخاب ،خوش بندی و غیره بوده و ب عنوان
اولین و مهمترین گا در مدلسازیهای مبتن بر داده ،مقدار
قاب توجه از زمان پردازش را در بر م گیرد .نتیج و عملکرد
پیشپردازش دادههای هیدرولوژیک  ،آمادهسازی و تبدی
مجموع دادههای اولی م باشد ک در گا بعدی ب عنوان
ورودی ب مدلهای اصل وارد م شوند( .نوران و همکاران،
 .)2015خوش بندی یک از بهترین روشهای است ک برای
کار با حجم زیاد دادهها ارائ شده است .قابلیت آن در ورود ب
فضای داده و تشخیص ساختار آنها ،خوش بندی را یک از
ایدهآلترین مکانیز ها برای کار با دنیای عظیم دادهها کرده
است .روش خوش بندی نقش های خود سازمانده ابزاری برای
پیشپردازش مکان م باشد ک باعث کاهش حجم دادههای
ورودی و افزایش دقت مدل و همچنین دست بندی دادهها،
ایستگاهها و نواح ب گروههای همگن و بهین سازی ساختار
مدل با انتخاب دادههای مؤثر و کارآمد م شود (نوران و
همکاران .)2015 ،جان و همکاران ) (2010قرار دادن دادهها
درون گروههای همسان را یک از پای ایترین اشکال فرآیند
درک و یادگیری توصیف م کند .ورن لیاو ) (2005بیان داشت
ک خوش بندی سریهای زمان جهت ارائ اطالعات مفید در
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حوض های مختلف بسیار مفید م باشد .مقاالت موفق متعددی
از کاربرد  SOMدر مورد تراز آب زیرزمین توسط پژوهشگران
صورت گرفت است .در این م العات پژوهشگران از SOM
ب عنوان روش برای خوش بندی بدون نظارت برای برنام های
مختلف هیدرولوژیک استفاده کردند و ب این نتیج رسیدند
 SOMبا باعث افزایش دقت مدل و همچنین دست بندی دادهها،
و بهین سازی ساختار مدل با انتخاب دادههای مؤثر و کارآمد
م شود .نوران و همکاران ) (2012ی مدل ریاض برای
تخمین س آب زیرزمین در دشت اردبی با استفاده از روش
 ANNهمراه  SOMارائ نمودند .چن و لین ) (2006توانای
 SOMرا با دو روش خوش بندی دیگر (روشهای  K-meanو
 )Wardمقایس کرده و نتیج گرفتند SOM ،نواح همگن را
دقیقتر از دو روش دیگر شناسای م کند .چ و همکاران
) (2004با استفاده از روش خوش بندی استاتیک  55 ،ایستگاه
اندازهگیری پارامترهای شیمیای آب زیرزمین را در س گروه
م ابق با مشخصات ژئوشیمیای خوش بندی کردند .نتایج نشان
داد قرار گرفتن پیزومترها در خوش ها متأثر از آلودگ های
زمین بود .داسارس و پیتر ) (2006با
ایجاد شده در س
استفاده از روش  SOMب تحلی پارامترهای شیمیای آب
زیرزمین و خوش بندی آن پرداختند .ایشان  3من ق را بعد از
خوش بندی تشخیص دادند .کنس و همکاران )(2006
خوش بندی را با روش  PCAدر محیط  GISبرای نمون های آب
زیرزمین بکار بردند .در م العات اخیر از روش  SOMبرای
تحلی دادههای چندبعدی استفاده شد .در زمین مدلسازی
تراز آب زیرزمین نیز ،چن و همکاران ( )2010روش ترکیب
 SOMو  RBFNرا برای پیشبین تراز آب زیرزمین جنوب
تایوان برای دوره زمان  1997تا  2003بکار گرفتند .نتایج
نشان داد این روش ب دلی ساختاری ساده نسبت ب سایر
روشها پیشبین های من ق انجا داده و استفاده از روشهای
خوش بندی ،کیفیت پیشبین را بهبود بخشید .چن و همکاران
( )2011با استفاده از روش ترکیب  5BPNو  SOMپیشبین
تراز آب زیرزمین را انجا دادند .در این پژوهش ،آنها پنج
مدل  ،ARIMAمدل ت ایستگاه  ،BPNمدل ت ایستگاه
 ،SOM-BPNمدل چند ایستگاه  BPNو مدل چند
ایستگاه  SOM-BPNرا با همدیگر مقایس کردند .نتایج نشان
Back-Propagation Network

داد مدلهای  BPNت ایستگاه و چند ایستگاه  ،بسیار
دقیقتر از مدل  ARIMAبوده و مدل چند ایستگاه SOM-
 BPNبسیار بهتر از مدل ت ایستگاه پیشبین کرد .نوران
و همکاران ( )2012با استفاده از روشهای خوش بندی  SOMو
 K-meanو مدل  ANNب پیشبین تراز آب زیرزمین دشت
اردبی برای پیزومترهای مرکزی هر خوش پرداخت و نشان
دادند ک این دو روش ،نتایج مشابه داشت و استفاده از آنها
دقت پیشبین تراز را افزایش م دهد .هان و همکاران ()2016
برای پیشپردازش مکان و زمان تراز آب زیرزمین از تکنی -
های خوش بندی استفاده کردند .برای شناسای مناطق همگن
با روش  SOMآنها شش پیزومتر مرکزی را شناسای کردند.
در نهایت مدل  6ARرا برای پیشبین تراز آب زیرزمین ماه
آینده بکار بستند .نتایج دقت مفیدی را با ابزارهای مورد
استفاده برای پیشبین نشان داد .چانگ و همکاران ()2016
7
مدلهای هوش مصنوع در ترکیب با  SOMو شبک NARX
را برای پیشبین تراز آب زیرزمین حوض رودخان Zhuoshui
تایوان بکار گرفتند .با توج ب معیارهای ارزیاب مدل ،نتایج
دقت قاب توجه را نشان داد.
عالوه بر الگوهای مکان  ،بعض ویژگ های زمان در سری
های زمان تراز آب زیرزمین وجود دارند ک سبب نا ایستای
سریهای زمان م شوند .برای کنترل این ویژگ های زمان ،
استفاده از دادههای پیشپردازش شده از نظر زمان در پیش
بین با شبک عصب سبب بهبود دقت مدلسازی م شوند.
تبدی موج ) (WTی روش پیشپردازش زمان مناسب
برای استخراج ویژگ های دادهها از قبی نوسانات کوتاهمدت و
طوالن مدت با تجزی سریهای زمان ب زیرسریها م باشد.
موج  ،از توابع ریاض بوده ک با ارائ مقیاس زمان موجود در
سریهای زمان و روابط آنها ،سریهای زمان ناایستا را
تحلی م کند .م العات اولی نشان داد آنالیز موج ی ابزار
بسیار مؤثرتری نسبت ب تبدی فوری در تحلی سریهای
زمان ناایستا م باشد (اداموسک  .)2007 ،اخیراً مدل ترکیب
شبک عصب  -تبدی موج کاربردهای مختلف در مدلسازی
هیدرولوژیک پیدا کرده است .در زمین شبی سازی متغیر تراز
آب زیرزمین با مدل ترکیب شبک عصب و تبدی موج
Auto Regressive
Nonlinear Autoregressive with Exogenous Inputs
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م العات چندی صورت گرفت است .وانگ ودینگ ) (2003مدل
ترکیب موج و شبک عصب را برای پیشبین سریهای
زمان هیدرولوژیک رواناب روزان و تراز آب زیرزمین ماهان ب
کار بردند .نتایج مقایس مدل آشکار کرد ک مدل پیشنهادی
دارای دقت باالی نسبت ب شبک عصب بوده و مدت زمان
بیشتری را م توان پیشبین کرد .وانگ و زو ) (2011مدل
ترکیب  WANNرا برای پیشبین تراز آب زیرزمین بکار بردند
با این تفاوت ک از روش( ( )8GAالگوریتم ژنتی ) را برای
تعیین اوزان و پارامترهای مدل  WANNاستفاده کردند .نتایج
نشان داد مدل ترکیب  GA- WANNبا کاهش خ ای نسب و
مقدار  RMSEو با افزایش دقت و پایداری ،عملکرد بهتری را در
پیشبین آب زیرزمین از خود نشان م دهد .نوران و
همکاران ) (2015در م الع خود از ی نقش خودسازمانده
مبتن برای شناسای فضای همگن س آبهای زیرزمین
استفاده کردند و از روش مدلسازی از نوع شبک عصب پیشرو
برای مدلسازی و از ترکیب موج برای استخراج ویژگ های
پویا استفاده نمودند .نتایج نشان داد شبک عصب پیشرو(
 )9FFNNهمراه با روش خوش بندی  SOMباعث کاهش ابعاد
متغیرهای ورودی و پیچیدگ ها شده و از سوی دیگر استفاده از
) (WTباعث افزایش عملکرد مدل ( )FFNNگشت است .رجای
آب
و زین وند ( )1393در م الع خود ب پیشبین س
زیرزمین دشت شریفآباد پرداختند .هدف م الع ارزیاب
آب زیرزمین بود ک
عملکرد س مدل در پیشبین س
نتایج نشان داد ک مدل  WANNت ابق بهتری با مقادیر
مشاهدهای تراز آب زیرزمین دارد .رجای و ابراهیم ()1393
در م الع خود ب توانای موج  -شبک عصب در پیشبین
س تراز آب زیرزمین برای ی ماه آینده پرداختند و ب این
نتیج رسیدند ک مدل موج  -شبک عصب از دقت بسیار
خوب در پیشبین س آب زیرزمین دارا م باشد.

Genetic Algorithm
)Feed-forward neural network(FFNN

در این تحقیق ،برای پیشبین س آب زیرزمین دشت
آذرشهر از روش خوش بندی  SOMبرای کاهش حجم دادههای
ورودی همچنین برای دست بندی دادهها ،ایستگاهها و نواح ب
گروههای همگن و بهین سازی ساختار مدل با انتخاب دادههای
مؤثر و کارآمد ،استفاده شده است و شبک عصب تخمینگر
مورد استفاده برای مدلسازی از نوع شبک عصب پیشرو
 FFNNم باشد .مدل ترکیب  WANNب علت نیاز سریهای
زمان تراز آب زیرزمین ب پیشپردازش و غلب بر پدیده فصل
بودن سری زمان و برای بهبود در نتایج استفاده شد .ترکیب
مدل شبک عصب مصنوع با تبدی موج ی ایده نو برای
ب وجود آمدن شبک ای بهتر و مدل دقیقتر م باشد .در انتها
ب مقایس نتایج حاص از دو روش  FFNNو  ،WANNپرداخت
و دقیق بودن نتیج روش مشخص شده گزارش م گردد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرق واقع در
شمال غرب ایران ،در  37درج و  46دقیق عرض شمال و
 45درج و  85دقیق طول شرق با وسعت  840کیلومترمربع
در  30کیلومتری تبریز واقع شده است و ارتفاع آن از س
دریا  1340متر م باشد .این شهرستان از سمت شمال و شرق
با شهرستان اسکو ،از سمت غرب با دریاچ ارومی و از سمت
جنوب با شهرستان عجبشیر هممرز است .میانگین میزان
بارش ساالن آن ب  329میل متر م رسد .در این پژوهش ،از
دادههای ماهان تراز آب زیرزمین  20پیزومتر ک در شک  1با
حرف  Pنشان داده شدهاند در دوره آماری  1381-91استفاده
شد .حدود  70ال  80درصد از دادهها برای آموزش و  20ال
 30درصد باقیمانده برای صحت سنج مدلها مورد استفاده
قرار گرفت .همچنین این حوض دارای ی ایستگاه رواناب در
خروج حوض (ک با حرف  Rنشان داده شده) و س ایستگاه
بارش (ک با حرف  Iمشخص شدهاند) م باشد (شک .)1

8
9
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شکل  -1نقشه منطقه مورد مطالعه و موقعیت ایستگاهها.

همچنین دست بندی دادهها ،ایستگاهها و نواح ب گروههای
همگن و بهین سازی ساختار مدل با انتخاب دادههای مؤثر و
کارآمد م شود .عموم ًا شبک  SOMشام دو الی است ،ی
ال ب الی
الی ورودی و ی الی کوهنن .الی ورودی کام ً
10
کوهنن متص است .هیچکدا از المانهای پردازش ) ( PEدر
الی کوهنن ب هم متص نیستند .هرکدا از  PEها  nارزش
وزن دارند .برای هرکدا از المانها مسافت محاسب شده و PE
با کمترین فاصل انتخاب م شود .آموزش با بهرهگیری از
یادگیری رقابت م باشد .هنگام ک ی نمون از دادهها برای
آموزش ب شبک داده م شود ،فاصل اقلیدس آن از تمام
بردارهای وزن محاسب م شود(کوهنن .)1998 ،نرون بردار
وزن ک بیشترین شباهت را با نمون ورودی دارد با نا
) (BMU11بهترین واحد ت بیق نامیده م شود .وزنهای BMU
و نرونهای نزدی ب آن در شبک  SOMنسبت ب بردار
ورودی تنظیم م شوند .مقدار تغییر با گذشت زمان و با فاصل

روش انجام کار

تراز آب زیرزمین
در این تحقیق برای پیشبین س
دشت آذرشهر ،دادههای بارش و رواناب در زمان مناسب ب
همراه دادههای تراز آب زیرزمین در زمان حال( )tب عنوان
تراز آب زیرزمین ماه آینده
ورودی استفاده شد و س
ب عنوان خروج مدل در نظر گرفت شده است .ب منظور
پیشپردازش مکان دادهها و همچنین شناسای پیزومترهای
ک دارای بیشترین همبستگ مکان با یکدیگر هستند ،فرآیند
خوش بندی با استفاده از روش  SOMانجا م شود .سپس با
استفاده از بیشترین ضریب سیلوه پیزومتر مرکزی هر خوش
انتخاب م شود .در مرحل بعد مدلسازی از طریق شبک
عصب مصنوع صورت م پذیرد .سپس جهت افزایش دقت
مدلسازی ،پیشپردازش زمان دادهها توسط تبدی موج
انجا م گیرد.
روش دستهبندی SOM

روش  SOMابزاری برای پیشپردازش مکان م باشد ک
باعث کاهش حجم دادههای ورودی و افزایش دقت مدل و

10

Processing Elements
11
Best Matching Unit
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از  BMUکاهش م یابد .فرمول بروز رسان شده برای نرون با
بردار وزن ) Wv(tب صورت زیر م باشد:
)W(t+1)=Wv (t)+ϕ(v,t)α(t)(D(t)-Wv (t

ک در آن α(t) ،ضریب کاهش یادگیری ب طور یکنواخت
است D(t) ،بردار ورودی و  ϕتابع همسایگ است ϕ(v,t).بستگ
ب فاصل شبک بین  BMUو نرون  vدارد .در سادهترین حالت
مقدار تابع همسایگ برای هم نرونهای ب اندازه کاف نزدی
ب  BMUی است و برای سایر نرونها صفر است (کوهنن،
 .)1998صرفنظر از فر تابع  ،تابع همسایگ توانای انقباض با

زمان را دارد .در آغاز زمان ک تابع همسایگ گسترده م شود،
خود سازمانده در مقیاس کل صورت م گیرد .وقت ک
تابع همسایگ تا جای منقبض م شود ک محدود ب ی
جفت نرون شود ،وزنها ب برآوردهای محل همگرا م شوند.
روش  SOMروش برای آنالیز ،خوش بندی و مدلسازی داده
های ورودی گسترده و چند متغیره است ک در بسیاری از
فرایندهای مهندس آب قاب استفاده م باشد (کوهنن.)1998 ،
ساختار شبک  SOMبا در شک  2نشان داده م شود.

شکل  -2یک نوع  SOMمرسوم شامل  nداده در الیه ورودی و الیه کوهنن با ابعاد  5در .)Hsu and Li, 2010( 5

تبدیل موجک

بعد از مرحل پیشپردازش مکان  ،پیشپردازش زمان برای
پیزومترهای مرکزی حاص از مرحل خوش بندی با استفاده از
تبدی موج انجا م گیرد .طبق تعریف ،موج ی موج
کوچ است ک انرژی آن در ناحی کوچک متمرکز شده و
ابزار مناسب برای بررس پدیده های گذرا است .موج  ،دارای
نوسان حداق بوده ک ب سمت صفر نزول م کند و این نزول
بایست در جهات مثبت و منف واقع در دامن اش محدود شود.
این مشخص باعث م شود ک موج انع افپذیر بوده و مانند

ی تابع رفتار کند .یافت های سالهای اخیر نشان دادهاند ک
تبدی موج برای تحلی و بدون نویز کردن دادهها روش
مناسب هستند.
موج ها توابع ریاض هستند ک ی بیان زمان -مقیاس از
سریهای زمان و نسبتهای آن ارائ م دهند ک این بیان
برای تحلی سریهای زمان غیر ایستا مفید است .مزیت تبدی
موج  ،توانای در ب دست آوردن اطالعات زمان  ،مکان و
فرکانس ی سیگنال است (شک ( )3نوران و همکاران،
.)2009

شکل -3تبدیل موجک.
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صحیح هستند ک ترتیب میزان مقیاس و انتقال موج را
کنترل م نماید .همچنین  a0گا مقیاس کوچ ویژه برای
پارامتر انتقال ) (a0>1و  b0پارامتر انتقال موقعیت )(b0>0
م باشند (نوران و همکاران.)2009 ،

با استفاده از این تبدی م توان سیگنال اصل را ب
سیگنالهای پای سازندهاش تجزی کرد .دو نوع تبدی موجک
وجود دارد -1 :تبدی موجک پیوست ) -2 ،12(CWTتبدی
موج گسست ) ،13(DWTتبدی موجک پیوست با یک از
این روابط بیان م شود:

 t  nb0a0m 
][5
g

m
a0m  a0

برای تعیین س تجزی از فرمول زیر استفاده شده است:
1



CWT  scale , position    f t  t  scale , position  dt


] [6یا:

g m ,n t  

L=logN

1
SS t  s*, t  dt

S

 Lبیانگر طول دادهها و
(نوران و همکاران.)2009 ،

N

CW T S 

راب فوق تابع از دو متغیر  sو  τاست ک  τنشان دهنده
انتقال s ،بیانگر مقیاس (عکس بسامد) و عالمت * نشان دهنده
مزدوج مختلط است S .و  τاعداد حقیق هستند و  sهمیش
مثبت است ک ممکن است مقادیر پیوست یا گسست ب خود
بگیرد S .و  τدر تبدی موجک پیوست دارای مقادیر پیوست و
در تبدی گسست دارای مقادیر گسست هستند ψ (t) .تابع
موج مادر است .عبارت مادر ب این دلی ب کار رفت ک
توابع متفاوت ب وجود آمده بر اساس پارامترهای مقیاس و
انتقال ،همگ از توابع پای (موج مادر) ناش م شوند .کلی
توابع ک از تابع مادر ساخت م شوند ،موج های دختر
نامیده م شوند ک از راب  4ب دست م آیند .ضریب مقیاس
با یک از حروف  αیا  sنشان داده م شود:
][4

شبکه عصبی FFNN

شبک عصب استفاده شده در مدل  ANNب منظور
پیشبین س تراز آب زیرزمین پیزومترهای مرکزی ،شبک
عصب پیشرو  FFNNم باشد .شک بهین شبک های عصب ب
صورت آزمون و خ ا ب دست م آید .هدف از این آزمون و
خ ا ،یافتن تعداد نرونهای الی پنهان و تعداد تکرار الگوریتم
م باشد تا ب واس آنها مدل تعریف گردد .این روند با
استفاده از جعب ابزار نر افزار متلب یا از طریق کدنویس های
مربوط انجا م پذیرد .ی شبک عصب مصنوع ایدهای است
برای پردازش اطالعات ک از سیستم عصب زیست الها گرفت
شده و مانند مغز ب پردازش اطالعات م پردازد و برای ح ی
مسئل باهم هماهنگ عم م کند .ی  ANNبرای انجا
وظیف های مشخص ،مانند شناسای الگوها و دست بندی
اطالعات ،در طول ی پروس یادگیری ،تنظیم م شود .در
سیستمهای زیست یادگیری با تنظیمات در اتصاالت سیناپس
ک بین اعصاب قرار دارد ،همراه است .شبک های عصب  ،با
قابلیت قاب توج آنها در استنتاج معان از دادههای پیچیده
یا مبهم ،م تواند برای استخراج الگوها و شناسای روشهای
ک آگاه از آنها برای انسان و دیگر تکنی های کامپیوتری
بسیار پیچیده و دشوار است ب کار گرفت شود .ی شبک
عصب تربیت یافت م تواند ب عنوان ی متخصص در مقول
اطالعات ک برای تجزی تحلی ب آن داده شده ب حساب آید.
شبک عصب تخمین گر مورد استفاده برای مدلسازی در
تحقیق از نوع شبک عصب پیشرو م باشد .در حالت کل این
شبک از س الی تشکی م شود .الی اول شام هم

 t  
 s , t    

 s 

انتقال موج ب طور ساده ب مفهو ب تأخیر انداختن یا
جلو انداختن موج و بیانکننده موقعیت موج روی محور
زمان است .تبدی گسست موجک جهت پردازش و تحلی
سریهای زمان  ،بهتر از تبدی پیوست موجک م باشد ،زیرا
دادههای تبدی یافت با  DWTاجزای اضاف نداشت و بنابراین
تبدی معکوس را م توان برای هر دست از دادههای زمان
بسامد ب کار برد .تحلی موج ی روش بسیار جدید در
زمین های هیدرولوژی منابع آب است .موج گسست ب
صورت راب  5بیان م شود .در راب فوق  mو  nاعداد
Continues Wavelet Transform
Discrete Wavelet Transform

بیانگر تعداد س وح تجزی م باشد

12

13
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متغیرهای ورودی ،الی آخر شام متغیرهای خروج و الی
میان شام تعدادی از گرههای مصنوع م باشد .گرههای
الی های مجاور توسط بردارهای وزن ب هم مرتبطاند .شک 4

شمای کل از ی
م دهد.

شبک عصب مصنوع با ی

نرون را نشان

شکل  -4شمای کلی شبکه عصبی مصنوعی با یک نرون(نورانی و همکاران.)2015 ،

معیار ارزیابی موفقیت

در مرحل خوش بندی مکان  ،از ضریب سیلهوت 14م توان
ب عنوان معیاری برای اندازهگیری اعتبار خوش استفاده نمود
 .)7این ضریب برای ی خوش درج شباهت
(راب
ایستگاههای داخ ی خوش را بیان م کند ک در آن )S(i
مقدار سیلهوت پیزومتر  iاست .مقادیر کوچ ) S(iبیانگر کم
شباهت ایستگاهها در هما15ن خوش است .کیفیت خوش بندی
م تواند با استفاده از متوسط سیلهوت برای مجموع ک
دادهها اندازهگیری شود.
][7

b i   a i 

max a  i  , b  i 

در مرحل پیشبین  ،دو معیار مختلف ضریب تبیین ) (R2و
جذر میانگین مربعات خ ا ب منظور ارزیاب کارای هر شبک و
توانای آن برای پیشگوی دقیقتر استفاده شده است.
(Gcomi  Gobs i )2

][8

(Gobs i  Gobs i )2
i 1

(Gcomi  Gobsi )2

N

i 1

][9



N

تعداد دادههای مشاهدت ،

(مقدار پیشبین

) a(iفاصل اقلیدس است ک متوسط نامشابهت خوش  iرا
از تما ایستگاههای دیگر در خوش  Aاندازه م گیردb(i) .
فاصل اقلیدس است ک کمین نامشابهت متوسط ایستگاه  iرا
از ایستگاههای دیگر در غیر از خوش  Aبیان م کند (هسو و
ل .)2010 ،

N

i 1
N

N

s i  


 1


شده)،

Gobsi

Gcomi

2

R

RMSE 

دادههای محاسبات

دادههای مشاهدات

و Gobsi

میانگین دادههای مشاهدات است .هرچ مقدار  RMSEب صفر
و  R2ب ی نزدی شود ،جواب بهتری برای مدل حاص شده
است.
نتایج و بحث
نتایج خوشهبندی

در این م الع  ،برای دست آوردن تعداد خوش ها از
دوبعدی استفاده شده است .ب این صورت ک برای تمام
دوبعدیها عملیات خوش بندی انجا شد تا بتوان دقیقترین و
بهتر خوش انتخاب شود .بعد از انجا این مراح ب این نتیج
SOM

Silhouette Coefficient
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نتایج حاص از تحلی خوش بندی  SOMرا برای متغیر تراز آب
زیرزمین دشت آذرشهر نشان م دهد.

رسیده شد ک  SOMدوبعدی  6*6بهترین نتایج را نسبت ب دو
بعدیهای دیگر دارد .این نتایج نشان داد ک اگر پیزومترهای
مورد م الع ب چهار خوش تبدی شوند ،بهترین نتیج را
خواهند داشت .شک ( )5تحلی خوش بندی  SOMدوبعدی
 6*6را برای متغیر تراز آب زیرزمین نشان م دهد .شک (-5
الف) نشانگر فاصل وزنهای همسایگ هستند ،رنگهای تیره
نشان دهنده همبستگ و ارتباط بیشتر پیزومترهای مورد
تحلی قرار گرفت م باشد .و رنگهای روشن نشانگر همبستگ
و ارتباط کمتر بین پیزومترها م باشد .شک (-5ب) نقش Hits
را برای خوش بندی  6*6نشان م دهد ک  SOMپیزومترها را
ب چند خوش تقسیم کرده است .شک های شش ضلع ک با
عدد ی نشان داده شده است ،بیانگر ی پیزومتر م باشد ک
شش ضلع های سفید ،پیزومترهای هستند ک ارتباط کمتری
با هم دارند و در ی خوش قرار نگرفت اند .این شش ضلع های
سفید پیزومترهای ی خوش را از خوش های دیگر جدا
م کنند ک در این شک پیزومترها ب چهار خوش تقسیم شده
اند .شک (-6الف) ک تحلی خوش بندی  SOMت بعدی
برای متغیر تراز آب زیرزمین را نشان م دهد ،نمایان گر این
است ک چند پیزومتر در ی خوش قرار گرفت است .جدول 1

معیار اعتبار خوش بندی کاربرد وسیع در تعیین تعداد
خوش های بهین دارند .در این م الع  ،از شاخص سیلهوت برای
سنجش اعتبار خوش بندی انجا گرفت استفاده شده است.
شاخص سیلهوت برای ی بردار ویژگ  ،معیاری است از میزان
شباهت ک آن بردار ویژگ در خوش ی مربوط ب خود با
بردارهای ویژگ در سایر خوش ها دارد .مقادیر شاخص
سیلهوت در بازهای بین  -1تا  1بود .ضرایب سیلهوت در ستون
سو جدول  1آورده شده است.
طبق ضرایب سیلهوت در جدول  ،1م توان نتیج گرفت
ک پیزومترهای خوش چهار با داشتن باالترین مقادیر این
ضریب ،بیشترین ارتباط را باهم دارند و همچنین خوش اول
کمترین ارتباط را دارند.
پیزومترهای مرکزی در ستون چهار جدول  1آورده شده
است ک دارای بیشترین مقدار ضرایب سیلهوت م باشد .شک
(-6ب) نتایج خوش بندی را بر روی حوض مورد م الع نشان
م دهد.

شکل -5نتایج خوشهبندی  SOMدوبعدی برای متغیر تراز آب زیرزمینی( ،الف) فاصله وزنهای همسایگی( ،ب) نقشه .Hits
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شکل -6الف -پیزومترهای واقع در هر خوشه ،ب  -خوشهبندی مکانی  SOMروی نقشه منطقه مطالعاتی.
جدول  -1نتایج حاصل از خوشهبندی نقشه خودسازمانده.
شماره کالس
کالس 1

پیزومترها
P1, P2, P3, P6, P8, P11

ضریب سیلهوت
0/3348، 0/3182، 0/4561، 0/1141، 0/2031، 0/1102

P13, P17, P19, P20

پیزومتر مرکزی
P19

0/2368، 0/1005، 0/4794، 0/0876

کالس 2

P5, P7, P10, P14

0/4773، 0/4560، 0/2567، 0/2585

P5

کالس 3

P9, P12, P16

0/2288، 0/2919، 0/3097

P16

کالس 4

P4, P15, P18

0/3714، 0/7207، 0/6317

P15

نتایج مدلسازی با مدل شبکه عصبی مصنوعی ()ANN
نتایج سناریو اول با مدل ANN

نوسانات تراز آب زیرزمین پیزومتر مرکزی م تواند
ب عنوان نمایندهای از الگوی نوسانات ی خوش در نظر گرفت
شود .در سناریوی ی  ،مدلسازی تراز آب زیرزمین تنها با
استفاده از دادههای پیزومتر مرکزی صورت پذیرفت .از آنجای
ک نوسانات تراز آب زیرزمین پیزومترهای واقع در ی خوش
از الگوی مشابه تبعیت م کنند ،تراز آب پیزومتر مرکزی
م تواند برای پیشبین تراز آب زیرزمین برای خوش مربوط

در آینده استفاده شود .یک از مزیتهای این سناریو این است
ک اگر دادههای تراز آب پیزومترهای دیگر در خوش دارای
دادههای مفقود باشند ،مشکل در فرایند مدلسازی رخ نداده و
پیشبین تنها با استفاده از دادههای پیزومتر مرکزی (بارش،
رواناب و تراز آب زیرزمین ) صورت م پذیرد .انتخاب ورودی
برای مدل  ANNبر اساس نتایج حاص از پیشپردازش مکان
دادهها صورت گرفت .ب این صورت ک ب جای اعمال دادههای
مربوط ب تما ایستگاههای پیزومتری  ،تنها از دادههای
پیزومترهای مرکزی استفاده شد .با توج ب مرکزیت پیزومتر
مرکزی در من ق م العات  ،این پیزومتر برای مدلسازی در هر
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م شود .ترکیب ورودی برای هر چهار ایستگاه مرکزی در
جدول ( )2ارائ شده است.

خوش انتخاب شد .در دشت آذرشهر دادههای بارش ) ،(Iرواناب
) (Rو تراز آب زیرزمین ) (Pدر مقیاس ماهان ) (tاندازهگیری

جدول  -2نتایج و آمارههای مدل سازی تراز آب زیرزمینی با روش شبکه عصبی مصنوعی برای سناریوی اول.
شماره

متغیرهای

متغیر

تعداد

ساختار

کالس

ورودی به شبکه

خروجی

تکرار

شبکه *

2

( RMSEبدون بعد)

R

واسنجی  -صحت سنجی

کالس1
کالس 2
کالس 3
کالس 4

)p19(t), I2(t-3), R(t
)p5(t), I2(t-3), R(t
)p16(t), I2 (t-1), R(t
)p15(t), I2 (t), R(t

)p19(t+1
)p5(t+1
)p16(t+1
)p15(t+1

40
30
50
20

3-4-1
3-5-1
3-4-1
3-2-1

0/94
0/59
0/94
0/93

0/85
0/50
0/91
0/84

واسنجی  -صحت سنجی

0/065
0/113
0/056
0/062

0/053
0/114
0/060
0/054

*عدد اول :تعداد ورودیها ،عدد دو  :میان و عدد سو خروج مدل شبک عصب م باشد.
در سناریوی اول ،دادههای ) (R) ،(Pو ) (Iو پیزومتر مرکزی
را ب نمایندگ از پیزومترهای آن خوش وارد شبک عصب
مصنوع م شود .قاب ذکر است ک در این مرحل از تبدی
موج استفاده نم شود ،دادهها قب از وارد شدن برای
مدلسازی باید نرمالسازی شوند و دادههای نرمال شده وارد
شبک عصب شود .ب دلی وجود س ایستگاه بارش در من ق
مورد م الع باید بین ایستگاههای بارش و پیزومتر مرکزی،
ایستگاه بارش انتخاب شود ک بیشترین همبستگ و بیشترین
16
ارتباط را دارا م باشد .این عم ب وسیل همبستگ خ
صورت پذیرفت .با استفاده از همبستگ خ مشخص شد ک
فاصل ایستگاه بارش هر چقدر از پیزومتر مرکزی کمتر باشد،
همبستگ و ارتباط بیشتری خواهند داشت (راب .)10

2

][10

  x  x  y  y 
) (x  x ) ( y  y
2



برای صحتسنج و  70ال  80درصد آنها برای واسنج
استفاده شده است .همچنین در جدول  2نتیج مدلسازی با
شبک عصب نیز گزارش شده است.
نتایج نشان م دهد ک مدلسازی نسبتاً قاب قبول م باشد.
طبق این جدول خوش شماره سو بهترین جواب و خوش
شماره دو ضعیفترین جواب را م دهد .طبق نتایج ب دست
آمده م توان نتیج گرفت ب علت نزدی بودن پیزومترهای
خوش سو از نظر موقعیت مکان و شرایط یکسان از نظر
ارتفاع در دشت مورد م الع ضرایب سیلهوت در این خوش
ب هم نزدی شده و خوش بندی خوب صورت گرفت و باعث ب
وجود آمدن مدل با دقت بهتر شده است .همچنین دقت
مدلسازی برای خوش دو نسبت ب س خوش دیگر نسبتاً
پایین ب دست آمد ک م تواند ب دلی ساختار دادههای س
آب زیرزمین در ایستگاههای این خوش باشد .توجی این
موضوع م توان گفت ،با توج ب نقش های توپوگراف دشت
آذرشهر ،چهار ایستگاه  P5, P7, P10, P14با توج ب موقعیت
مکان در حوض و با توج ب این موضوع ک هر چهار ایستگاه
از نظر موقعیت ارتفاع  ،از اختالف زیادی نسبت ب یکدیگر
برخوردار هستند ک این امر باعث م شود ک میانگین درج
حرارت ساالن در این چهار ایستگاه متفاوت باشد ک منجر ب
اختالف میزان بارش باران و برف در چهار ایستگاه م شود.
همچنین این اختالف ارتفاع و وجود شیب متفاوت بین پیزومتر
ها و تفاوت در جنس خاک از نظر جذب آب ،باعث م شود ک
آب زیرزمین در این چهار ایستگاه دارای نوسانات بیشتر و
ناهمگون نسبت ب س خوش دیگر و دیگر پیزومترهای این

Correl  X ,Y

در این راب  x ،و  yهمان دو سری دادههای مورد بررس
هم میانگین سریهای زمان
برای همبستگ و
هستند .در این تحقیق ،مقادیر آینده سری زمان ب صورت
تابع از مقادیر گذشت همان سری زمان پیشبین م شوند.
بر این اساس س تراز آب زیرزمین در زمان  tو بارش و
رواناب طبق ارتباط بین پیزومتر مرکزی ب عنوان ورودی و تراز
آب زیرزمین در زمان  t+1ب عنوان خروج  ،طبق جدول  2در
نظر گرفت م شود .در مدلسازی  20ال  30درصد از دادهها
x,y

Linear Correlation

16
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خوش باشد .این نوسانات ناهمگون باعث ب وجود آمد خ ا در
مدلسازی شده و دقت مدلسازی را ب مقدار قاب توجه در
خوش دو کاهش م دهد.
نتایج سناریوی دوم با مدل ANN

از آنجای ک نوسانات تراز آب زیرزمین پیزومترهای واقع
در ی خوش از الگوی مشابه تبعیت م کنند ،م تواند برای
پیشبین تراز آب زیرزمین برای خوش از هم پیزومترها
استفاده کرد .یک از مزیتهای این سناریو این است ک اگر
دادههای تراز آب پیزومتر مرکزی دارای دادههای مفقود باشد،
مشکل در فرایند مدلسازی رخ نداده و پیشبین با استفاده از
دادههای پیزومترهای دیگر همان خوش (بارش ،رواناب و تراز

آب زیرزمین ) صورت م پذیرد .در مدلسازی با شبک عصب
مصنوع برای سناریوی دو تمام مراح مانند مراح
مدلسازی شبک عصب مصنوع برای سناریوی اول انجا
گرفت است .تنها تفاوت بین این مدلسازی ب جای س تراز
آب زیرزمین پیزومتر مرکزی در زمان  tب عنوان ورودی ،س
تراز آب زیرزمین دو پیزومتر از همان خوش ک بیشترین
ارتباط را با پیزومتر مرکزی دارد ،جایگزین شده است .معیار
بین
انتخاب این دو پیزومتر داشتن بیشترین ارتباط خ
پیزومتر مرکزی و ت ت پیزومترهای واقع در هر خوش
م باشد .جدول  3ترکیب ورودیها را برای شبک عصب در
سناریو دو و نتایج مدلسازی با شبک عصب را نشان م دهد.

جدول  -3نتایج و آمارههای مدلسازی تراز آب زیرزمینی با شبکه عصبی مصنوعی برای سناریوی دوم.
شماره

متغیرهای

متغیر

تعداد

ساختار

کالس

ورودی به شبکه

خروجی

تکرار

شبکه

R2

(RMSEبدون بعد)

واسنجی -صحت سنجی

کالسp1(t),p3(t), I2(t-3), R(t) 1
کالس p10(t),p14(t), I2(t-3), R(t) 2
کالس p9(t),p16(t), I2(t-1), R(t) 3
کالس p4(t), p 18(t), I2(t), R(t) 4

)p19(t+1
)p5(t+1
)p12(t+1
)p15(t+1

110
30
10
120

4-10-1
4-6-1
4-7-1
4-5-1

0/824
0/80
0/73
0/87

0/823
0/43
0/58
0/80

واسنجی -صحت سنجی

0/070
0/076
0/123
0/052

0/140
0/191
0/132
0/150

طبق نتایج جدول  3باالترین دقت مدلسازی برای خوش
اول بوده و پایینترین دقت مدلسازی همانند سناریوی اول در
خوش دو مشاهده م شود .با توج ب نتایج ،مدلسازی نسبت ًا
قاب قبول م باشد .مقادیر  R2ب دست آمده برای دادههای
صحت سنج در خوش دو در هر دو سناریو نسبت ب س
خوش دیگر نسبتاً پایین م ابق دالی اعال شده در سناریو قب
ب دست آمد.

موجود در آن من ق ممکن است در هر محدوده زمان متفاوت
باشد .اما آنچ در این مورد مشخص است این است ک
تغییرپذیری طبیع را نم توان از طریق بهبود ساختار مدل،
افزایش تعداد دفعات مدلسازی یا واسنج بهتر پارامترهای
مدل و جمعآوری اطالعات بیشتر کاهش داد یا حذف کرد.
بنابراین ،برای غلب بر این محدودیتها از ترکیب تبدی موج
با شبک عصب مصنوع استفاده م شود.

نتایج مدلسازی با مدل ترکیبی شبکه عصبی و تبدیل موجک

نتایج سناریوی اول با مدل WANN

()WANN

در این م الع تعداد دادههای سریهای زمان  124عدد
م باشد .در این مرحل با استفاده از راب  6عدد ب دست آمده
برای س تجزی باالتر از  2م باشد و در این صورت عدد 3
تجزی انتخاب م شود .تابع  17db4ب عنوان تابع
برای س
موج مادر انتخاب شد.

مسائ
مدلهای  ANNدر مدلسازیهای غیرخ
هیدرولوژیک عل رغم قابلیت و توانای باال ،بعض اوقات در
مدلسازی سریهای زمان هیدرولوژیک ک دارای تغییرات
زمان زیادی هستند ،تغییرپذیری ذات و طبیع در سری
دادههای ورودی باعث تغییرپذیری مقادیر خروج این مدل
م شود .تحقیقات نشان داده است ک این تغییرپذیری در اثر
متغیر بودن شرایط طبیع هر من ق و فعالیتهای انسان

)Daubechies-4 (db4
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شک  7زیرسریهای تجزی پیزومتر  19با تبدی موج
را نشان م دهد (نوران و همکاران.)2015 ،

زیرا این تابع همخوان بیشتری از لحاظ شک ظاهری با سری
زمان تراز آب زیرزمین دارد.

db4

شکل  -7زیرسریهای تجزیه پیزومتر  19با تبدیل موجک .db4

باعث بهبودی قاب توج مدلسازی شده ،و دقت مدلسازی را
افزایش داده و خ ای مدلسازی را نیز نسبت ب زمان ک مدل
تنها با شبک عصب مصنوع انجا گرفت است ،کاهش داده
است .در روش ترکیب تبدی موج با شبک عصب ب جای
اینک از دادههای خا سری زمان ورودی برای آموزش شبک
استفاده شود ،ابتدا سری زمان ورودی در چند س تجزی
م شود و سپس ب همراه ورودیهای دیگر (بارش و رواناب)
برای آموزش شبک ب کار م رود .در این صورت سری زمان
ورودی ب شبک عصب ب جای ی مؤلف  ،چند مؤلف دارد.
مزیت مهم این روش ،قابلیت آن در تشخیص اجزای
تشکی دهنده دادههای غیرایستا ب وسیل تجزی چند س ح
موجک دادهها است ک باعث افزایش دقت مدلسازی شده و
خ ای مدلسازی را کاهش م دهد.

در گا بعدی ،دادههای تراز آب زیرزمین در زمان ) (tبرای ب
دست آوردن زیرسریها ،وارد محیط متلب در قسمت تبدی
موج  ،م شود .با انجا عملیات فوق دادهها ب وسیل تبدی
موج  db4ب زیرسریهای تبدی م شود و س س
زیرسری نمایان م گردد ،حال زیرسری ک بیشترین ارتباط را
با دادههای مشاهدات دارا م باشد با استفاده از همبستگ
خ مشخص شده و همراه زیرسری تقریب ب عنوان ورودی
انتخاب م گردد .در مدل  ،WANNاز زیرسریهای تقریب و
جزئ انتخاب شده تراز آب زیرزمین حاص از تحلی موجک ،
همزمان ب عنوان ورودی ب همراه دادههای بارش و رواناب ب
مدل شبک عصب مصنوع داده م شود نتایج مدل ترکیب
برای سناریوی اول در جدول  4نشان داده شده است .بعد از
مدلسازی و ب دست آوردن نتایج ،م ابق با جدول  ،4مشخص
م شود ک ترکیب تبدی موج با شبک عصب مصنوع
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جدول  -4نتایج و آمارههای مدلسازی تراز آب زیرزمینی با مدل ترکیبی  WANNبرای سناریوی اول.
شماره

متغیرهای

متغیر

تعداد

ساختار

کالس

ورودی به شبکه

خروجی

تکرار

شبکه

90
140
20
90

4-3-1
4-3-1
4-3-1
4-2-1

R2

(RMSEبدون بعد)

واسنجی -صحت سنجی

کالس*WTp19(t), I2(t-3), R(t) 1
کالس WTp5(t), I2(t-3), R(t) 2
کالس WTp16(t), I2(t-1), R(t) 3
کالس WT p15(t), I2(t), R(t) 4

)p19(t+1
)p5(t+1
)p16(t+1
)p15(t+1

0/93
0/68
0/97
0/97

* زیرسریهای حاص از تجزی سری زمان متغیر تراز آب زیرزمین توسط تبدی موج
برای ارزیاب مدل در شک ( -8الف) مقادیر محاسبات و
مقادیر مشاهدات پیزومتر  19ب عنوان نمون نشان داده شده
است .شک (-8ب) نمودار مقادیر مشاهدات در مقاب
محاسبات برای مقادیر صحت سنج پیزومتر 19برای مثال

0/9
0/62
0/94
0/91

واسنجی -صحت سنجی

0/07
0/100
0/043
0/063

0/04
0/137
0/045
0/047

در ورودی شبک .

نشان داده شده است .همچنین در شک (-8ج) نمودار مقادیر
مشاهدات در مقاب محاسبات مقادیر کالیبره را برای پیزومتر
19ب عنوان نمون نشان داده شده است .با توج ب شک 8
دقت مدلسازی قاب قبول م باشد.

شکل – 8الف -مقادیر محاسباتی و مقادیر مشاهداتی پیزومتر  19در حالت نرمال( .ب) نمودار مقادیر مشاهداتی در مقابل محاسباتی برای
مقادیر صحت سنجی پیزومتر ( ،19ج) نمودار مقادیر مشاهداتی در مقابل محاسباتی مقادیر کالیبره برای پیزومتر .19

طبق شک  8مشاهده م شود ک مقادیر مشاهدات و
محاسبات از ان باق خوب نسبت ب یکدیگر برخوردار
م باشند .م توان نتیج گرفت ک مدلسازی ب صورت
تراز آب زیرزمین
قاب قبول انجا گرفت و پیشبین س
م تواند موردقبول باشد .بهترین جواب برای مدل ترکیب
 WANNدر خوش سو و ضعیفترین جواب برای خوش دو

رخ داده است .م توان گفت ک مدل ترکیب  WANNتوانست
دقت مدلسازی را افزایش دهد .همچنین م توان گفت مدل
ترکیب ب این دلی ک از سیگنالهای تجزی شده ب عنوان
ورودی شبک عصب استفاده م کند ،توانست است خصوصیات
غیرخ و غیر ایستای تراز آب زیرزمین را دقیقتر از مدل
شبک عصب مصنوع شبی سازی کند.
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این مرحل همانند قب س تجزی  3در نظر گرفت م شود.
با اجرای عملیات فوق دادههای ورودی ما ب شش داده ،بارش
رواناب ،و چهار زیرسری از اجرای تبدی موج بر روی
دادههای تراز آب پیزومترهای انتخاب ایجاد م شود .تجرب
نشان داده است ک با افزایش یا کاهش مقدار دادههای ورودی
در شبک عصب  ،زمان جواب دقیقتری ب دست م آید ک
نسبت ب دادههای ورودی نرونهای میان نیز تغییر پیدا کند.
با افزایش دادهها اگر نرون میان ب صورت صحی افزایش یابد
باعث ب دست آمدن جواب دقیقتری م شود .در جدول 5
نتیج مدلسازی با شبک ترکیب  WANNبرای سناریوی دو
گزارش شده است.

نتایج سناریوی دوم با مدل WANN

در مدلسازی مدل ترکیب  WANNبرای سناریوی دو دو
پیزومتر هم خوش ک ارتباط خ بیشتری با پیزومتر مرکزی
دارند ،انتخاب م شود .سپس دادههای س تراز آب هر دو
پیزومتر در زمان ) ،(tهمراه دادههای بارش و رواناب برای وارد
کردن در شبک عصب انتخاب م شود ،ول قب از آن دادههای
تراز آب هردو پیزومتر انتخاب با تبدی موج ب زیرسریهای
ک با اجرای تبدی موج ب وجود م آید ،تبدی م شود.
همانند مدلسازی در سناریوی اول زیرسری ای ک بیشترین
ارتباط را با دادههای مشاهدات دارا است ،انتخاب شده و ب
جای دادههای تراز آب زیرزمین در زمان ) (tقرار م گیرد .در

جدول  -5نتایج و آمارههای مدلسازی برای تراز آب زیرزمینی با مدل ترکیبی  WANNبرای سناریوی دوم.
شماره

متغیرهای

کالس

ورودی به شبکه

متغیر

تعداد

ساختار

خروجی

تکرار

شبکه

2

(RMSEبدون بعد)

R

واسنجی -صحت سنجی

)p19(t+1
کالسWTp1 (t), WTp3(t), I2 (t-3), R (t)1
)p5(t+1
کالس WTp4(t), WTp18(t), I2 (t), R (t) 2
کالس p16 (t+1) WTp9(t), WTp12(t), I2 (t-1), R (t) 3
کالسp15(t+1) WTp10(t),WTp15(t) , I2 (t-3), R(t) 4

90
40
140
80

6-8-1
6-2-1
6-2-1
6-12-1

0/98
0/73
0/76
0/99

0/92
0/72
0/75
0/85

واسنجی -صحت سنجی

0/028
0/096
0/115
0/010

0/085
0/116
0/106
0/131

استفاده م شود .سناریوی دو در مقایس با سناریوی اول ب
علت استفاده از ورودیهای زیاد ک سبب ورود مقداری خ ا ب
مدلسازی شده است ،در مرحل مدلسازی دقت کم داشت.
همچنین پیزومتر مرکزی در زمان  ،tک ب عنوان ورودی در
سناریو اول استفاده شده است ،از ارتباط بیشتری با خروج یا
همان پیزومتر مرکزی در زمان  t+1دارد .در هر دو سناریو دقت
مدلسازی ب غیر از خوش دو  ،برای خوش های دیگر نسبتا
قاب قبول بود .با توج ب نتایج دو سناریو م توان فهمید ک
تعداد ورودیها نقش مهم در دقت مدلسازی دارند و هر
چقدر تعداد ورودیها کمتر باشند ،دقت مدلسازی بیشتر
م شود .در م العات چن و همکاران ( 2010و  )2011و چانگ
و همکاران ( )2016از  SOMفقط برای کاهش ورودیها ،هان و
همکاران ( )2016برای کالسبندی مکان و پیشپردازش
مکان بهره گرفتند .حال آنک در این م الع نیز از این ابزار
برای خوش بندی یا کالسبندی مکان استفاده شده است .هم-
چنین وانگ ودینگ ) ،(2003وانگ و زو ) ،(2011رجای و
زین وند ( )1393و رجای و ابراهیم ( )1393تنها از روش
پیشپردازش زمان موج ب همراه مدل شبک عصب

طبق نتایج ب دست آمده از مدلسازی ترکیب
برای سناریوی دو در جداول 4و  ،5بهترین جواب در خوش
اول و ضعیفترین جواب در خوش دو ب دست آمده است .با
توج ب جدول ( )5و جدول  3ترکیب تبدی موج با شبک
عصب توانست ضریب  R2در مرحل صحتسنج را در
ضعیفترین خوش نسبت ب مدل شبک عصب مصنوع تا 75
درصد افزایش دهد و همچنین در بهترین خوش تا  13درصد
افزایش دهد .قاب ذکر است ک افزایش ضریب  R2صحتسنج
ب مقدار  75درصد تأثیر بسیار زیادی در دقت مدلسازی
م گزارد و بیانگر این است ک ترکیب تبدی موج با شبک
عصب چقدر م تواند باعث بهبودی دقت مدلسازی شود.
WANN

مقایسه سناریوها و مدلها

طبق نتایج جداول  3و  2م توان گفت ک نتایج ب دست
آمده از مدلسازی توسط شبک عصب مصنوع برای سناریوی
دو  ،نسبتا ضعیفتر و با دقت کمتر نسبت ب نتایج ب دست
آمده توسط مدلسازی برای سناریوی اول م باشد .دلی آن
این است ک در سناریوی اول ،از دادههای پیزومترهای مرکزی
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 جهت پیشبینWANN  وANN  از دو مدل،در این تحقیق
 دقت.س تراز آب زیرزمین در دشت آذرشهر استفاده شد
 نشان م دهد ک در صورت استفادهWANN قاب توج مدل
، بجا از تبدی های موج و ترکیب آن با مدل شبک عصب
.م توان سیستمهای هیدرولوژیک پیچیده را شبی سازی کرد
با توج ب نتایج این پروژه ب خوب م توان افزایش دقت
 استفاده از مدل. مشاهده کردWANN مدلسازی را توسط مدل
 برای تمام حاالت و همچنینR2  باعث افزایش مقادیرWANN
ANN  نسب ب مدلسازی توسط مدلRMES کاهش مقادیر
شد ک این امر نشان دهنده افزایش دقت مدلسازی و کاهش
ANN  نسبت ب مدلWANN  مدل.خ ای مدلسازی است
 درصدی در ضعیفترین خوش در سناریو اول24 باعث بهبودی
 درصدی در بهترین خوش این سناریو در گا صحت3 و
 همچنین باعث افزایش دقت مدلسازی ب.سنج شده است
12  درصدی در ضعیفترین خوش سناریوی دو و67 صورت
درصدی بهترین خوش این سناریو در گا صحتسنج شده
 باعثANN  نسبت ب مدلWANN  ب طور کل مدل.است
 درصدی در گا صحتسنج برای سناریوی اول11/6 بهبودی
 با. درصدی عملکرد مدل برای سناریوی دو شد23/5 و
 مجال انجا انواع مدلهای هوش،رویداشت ب این پژوهش
مصنوع وجود نداشت لذا پیشنهاد م شود در م العات آت از
مدلهای دیگر هوش مصنوع برای پیشبین تراز آب
 استفاده از ابزارهای.زیرزمین این دشت ب کار گرفت شود
 جهت پیشپردازشK-means , Ward دیگر خوش بندی مانند
، همچنین.مکان دادهها گزین ای دیگر جهت بررس م باشد
در این راستا پیشنهاد م شود از مدل یاد شده در زمین
، مدلسازی سایر پدیدههای هیدرولوژیک همانند خش سال
. استفاده نمود... رواناب و- بارش،رسوب
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