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چکیده
سااامانه ز ریررمینی یس سااامانه پی یده اساات و ر ورد مت یرهای هیدروژئولوژیکی که معاورو ا روشهای کالساایس مانند
روشهای رمایشگاهی ،اسالگ تست ،رمایش ردیا ی و رمونهای پاپاژ انجام میگیرد؛ ا عدم قطعیت ذاتی هاراه وده و پر هزینه
و وقتگیر ا ست .نا راین ،ا ستفاده ار روشهای هوش م صنوعی رای ر ورد هدایت هیدرولیکی ،میتواند ار عدم قطعیت این مت یر
کم کند و تا حدودی ر دقت ن میافزاید تا تواند ر نواقص موجود در روشهای کال سیس چیره شود .در این میان مدیریت هینه
این تقاضا و جلوگیری ار تخریب خوانها و منا ع ز ریررمینی مستلزم شناخت دقیق پارامترهای هیدرودینامیکی می اشد .در این
تحقیق ا استفاده ار مدلهای فاری ساگنو( )SFLو مادانی( )MFLه تخاین هدایت هیدرولیکی خوان اروق پرداخته میشود .در
هاین راستا ار دادههای هدایت الکتریکی (، )ECضخامت رون اشباع ( )Bو مقاومت عرضی خوان ( )RTه عنوان دادههای ورودی
مدل استفاده شده است .در نهایت ه منظور ه دست وردن ایده لترین مدل مقدار مجذور میانگین مر عات خطا و  R2رای هر دو
مدل محاساابه و دو مدل ا یکدیگر مقایسااه گردید .نتایا نشااان که مدل فاری ساااگنو ه ترتیب ا ضااریب هابسااتگی  R2=0.94و
مجذور مر عات خطا  RMSE=0.045در مرحله مورش عالکرد هتری را نسااابت ه مدل مادانی رای تخاین هدایت هیدرولیکی
دارد.
واژههای کلیدی :آبخوان باروق ،فازی ساجنو ( ،)SFMفازی ممدانی( ،)MFLهدایت هیدرولیکی.

کاس شایانی ه تصایمگیری در رداشت هینه و پایدار ار منا ع

مقدمه
خوان اروق در شرق محدوده مطالعاتی میاندو ز یکی ار

ز ریررمینی در درارمدت داشته اشد (محتشم و هاکاران،

حوضههای ریز دریاچه ارومیه واقع شده است .این دشت در

 .)1389مطالعات سیستم هیدروژئولوژیکی ه منظور شناخت

سالهای اخیر ه علت افزایش استفاده ار زهای سطحی و

رفتار ن ،نیارمند حفر تعداد ریادی چاه اکتشافی ،انجام

ریررمینی و متعاقب وا کاهش نزورت جوی ،ا افت شدید سطح ز

رمایشهای پاپاژ ،ژئوفیزیس و انجام یکسری تحقیقات طورنی

ریررمینی مواجه شده است .ا توجه ه اهایت منا ع ز

مدت می اشد ،که ا صرف هزینههای فراوان عالی میگردد .ه

ریررمینی در تأمین ز شرز ،صنعت و کشاورری هویژه در

هاین دلیل امروره شبیهساری سیستم جریان ز ریررمینی

مناطق خشس و نیاهخشس ،مطالعات در این رمینه میتواند

توسط مدلهای ریاضی و کامپیوتری که یس روش غیرمستقیم
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مطالعه ز ریررمینی می اشد مقرون ه صرفهتر است (نورانی و

مدلها دارای دقت یشتری رای محاسبه هدایت هیدرولیکی

صالحی .)1387،ا توجه ه توانایی ذاتی هر یس ار مدلهای هوش

هستند .ار دیگر تحقیقاتی که در این رمینه ا استفاده ار منطق

مصنوعی در پیش ینی و تخاین پارامترهای هیدروژئولوژیکی،

فاری انجام پذیرفته میتوان ه یوار و هاکاران ( )2007اشاره

ناهاگنی محیطهای مطالعاتی ار دقت و کارایی اری این مدلها

کرد که ار مدل فاری رای ر ورد پارامترهای خوان ا ت ییرات

میکاهد .دین منظور میتوان ا ترکیب دسته ندیهای مختلف

سطح ز ریررمینی استفاده کرد .ها نین رور و هاکاران

ا مدلهای هوش مصنوعی ( )AIار مشکل ناهاگنی این محیطها

( )2007ار مدل فاری رای پیش ینی هدایت هیدرولیکی هره

کاست .ار روشهای دسته ندی که در این نوع ار ترکیبها

جستند اشاره کرد ،نها رای ساخت مدل فاری ،ار دادههای

استفاده شده است میتوان ه روش خوشه ندی سلسله مراتبی

دانه ندی ه عنوان ورودی مدل استفاده ناوده و هدایت

( )HCAاشاره کرد ،که در ترکیب ا مدلهای فاری ،نروفاری و

هیدرولیکی را ا دقت ارئی تخاین ردند .ا توجه ه اینکه

ژنتیس می اشد و ار مشکل ناهاگنی خوان کاسته و نتایا مدل

خوان اروق جزو دشتهای مانوعه می اشد ،رداشت ار

را تقویت و هبود خشیده است (حبیبی1393 ،؛ نوروری و

زهای ریررمینی و عدم شناخت پارامترهای هیدرولوژیکی

هاکاران1395 ،؛ نادری1393 ،؛ ودیعتی و هاکاران1396 ،؛

ها ون هدایت هیدرولیکی ،مشکالت جبرانناپذیری در پی

مصطفیراده و هاکاران .)1395 ،مزیت روشهای دسته ندی

خواهد داشت .ه هاین دلیل ررسی پارامترهای خوان و رنامه

هوش مصنوعی نسبت ه روشهای ماری که نیار ه دادههای

ریزی صحیح در جهت مدیریت این دشت ار الزامات مهم در

ریاد و حالت خطی دارند ،سارگار ودن این روشها ا سیستمهای

جهت جلوگیری ار افت سطح ز ،تخریب و نشت دشت می اشد.

پی یده خوان چندگانه و حالت غیرخطی نها می اشد .ار

هدف ار این تحقیق ارریا ی و تخاین هدایت هیدرولیکی خوان

جاله این مدلهای دسته ندی میتوان ه نقشه خود سارمانده

دشت اروق ا استفاده ار مدلهای فاری ساجنو و مادانی و

( )SOMاشاره کرد .الگوریتم نقشه خود سارمانده ( )SOMنوعی

مقایسه این مدلها ه منظور دستیا ی ه هینهترین مدل رای

شبکه عصبی است که ار روش یادگیری رقا تی رای مورش

مدلساری خوان ن می اشد.

استفاده میکند .ار جاله روشهای هوشاند در این رمینه

مواد و روشها

کار ردهای منطق فاری در تخاین هدایت هیدرولیکی در

منطقه مورد مطالعه

پژوهش رورو و هاکاران ( )2007اشاره ناود ،که ار دادههای
دانه ندی رای پیش ینی هدایت هیدرولیکی استفاده شده ود

دشت اروق ا وسعت حدود 50کیلومترمر ع ،ه فاصله 20

اشاره کرد و ها نین ندیری و هاکاران ( )2014ا استفاده ار

کیلومتری در شرق محدوده مطالعاتی میاندو ز قرار گرفته است

مدلهای فاری مادانی ،ساجنو و ررسن رای تخاین قا لیت

و یکی ار  25محدوده مطالعاتی حوضه ریز دریاچه ارومیه است

انتقال خوان در دشت مراغه ناز استفاده کرده و مدل ترکیبی

که در قسات جنوز دریاچه ارومیه واقع شده است .موقعیت

 1SCFMرا پیشنهاد کردند .نتایا این تحقیق ،کارایی اری این

سیار مطلوز ج رافیائی این دشت اعث رشد خوز کشاورری

مدلها را در تخاین قا لیت انتقال نشان داد .ها نین ندیری و

گردیده و موجب ترقی صنعتی منطقه میاندو ز شده است .ار

هاکاران( )1393ا استفاده ار مدل  SICM2هدایت هیدرولیکی

نظر رمینشناسی و چینهشناسی در این ناحیه رخناون سنگ

را در دشت تسوج تخاین ردند و ه این نتیجه رسیدند که این

های مر وط ه سارندهای گوناگون ار پرکامبرین تا عهد حاضر ه

Supervised Committee Fuzzy Machine

1

Supervised Intelligence Committee Machine
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استثنای دورههای سیلورین تا کر ونیفر ا رخسارههای رسو ی

می اشد .روند کلی این ساختارها شاالغر ی -جنوزشرقی وده

دریایی و قارهای ،ذرین و دگرگونی گسترش دارند .شکلگیری

و طرح ساختاری گروههای سنگی مختلف ا یکدیگر تفاوت قا ل

ساختارهای رمینشناسی ناحیه احتاارو ر اثر رخدادهای رمین-

مالحظهای دارد .امتداد عاده گسلهای منطقه شاال-غر ی-

ساختی سینتیس(که سنگهای پرکامبرین را دگرگون کرده

جنوزشرقی است .شکل  1موقعیت و نقشه رمینشناسی منطقه

است) و رخداد لپی (که موجب نفوذ تودههای ذرین شده است)

مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  -1موقعیت و نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه.
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ماه تا  40درجه سانتیگراد در مرداد ماه مت یر است .اقلیم

هیدرولوژِی و هیدروژئولوژی منطقه
دشت اروق ه هاراه ارتفاعات مشرف ه دشت (حوضه

عاومی غالب منطقه اروق ویژگیهای مر وط ه مناطق نیاه

ریز قوریچای) ا وسعت حدود  1695کیلومترمر ع جزو دشت

خشس را دارا است .خوان در این دشت ار نوع راد می اشد که

های محدوده مطالعاتی محدوده میاندو ز ه شاار میرود.

ا توجه ه نقشه مقاومت عرضی و حفاریهای اکتشافی صورت

مساحت دشت اروق در حدود  50کیلومترمر ع وده و قیه

گرفته ،انداره رسو ات رفتی در حوالی رودخانه دانهدرشت وده

مساحت حوضه را ارتفاعات تشکیل میدهد .حوضه ریز قوری

و ه سات حواشی ار انداره ذرات کاسته میشود .ر اساس

چای ار ریر حوضههای ررینهرود و رهکش اصلی این دشت است.

اطالعات حاصل ار حفاری ،رسو ات رفتی در محل چاه مخلوطی

حداکثر ارتفاع ن در قله کوه ار تداغ ا ارتفاعی را ر  1658متر

ار ریههای دانهریز رس و سیلتی تا ذرات دانه متوسط تا درشت

(واقع در شرق منطقه و مرر دو محدوده مطالعاتی شاهیندژ و

ماسه و شنی وده که ا افزایش عاق ه صورت متناوز تکرار

میاندو ز) و حداقل ارتفاع ن در خروجی دشت را ر  1300متر

میشوند .دشت اروق ار اهایت سزایی در مدیریت منا ع

ار سطح دریاهای راد می اشد .ها نین متوسط ارتفاع دشت

رخوردار است که در این محدوده تعداد  10حلقه پیزومتر و 676

را ر  1343متر ر ورد شده است (شکل  .)2در این دشت

حلقه چاه کمعاق و عایق گزارش شده است .مطالعه و مدل

میانگین ارندگی سارنه (دوره درارمدت) در ارتفاعات و دشت ه

ساری سطح ز ریررمینی این دشت ه دلیل اهایت ن در حث

ترتیب  318/1و  275/8میلیمتر ر ورد شده است .ماههای

کشاورری ،رداشت یرویه منا ع ز ریررمینی و افت شدید

فروردین و اردیبهشت ،پر ارانترین ماههای سال هستند.

سطح ز ریررمینی مانوعه اعالم شده است.

ها نین میانگین دمای ماهانه ار  -8درجه سانتیگراد در هان

شکل  -2نقشه منابع آب دشت.
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روششناسی

مرحله خر ،مرحله تجایع نتایا سیستم و غیرفاریساری 4است

مدل منطق فازی)FLM( 3

که ه وسیله عالگرهای فاری ،شامل  ( andه صورت کاینهساری

تئوری فاری رای اولین ار توسط پروفسور لطفیراده

و ورندهی) ( or ،ه صورت یشینهساری) و  notتجایع نتایا

( )1965در مقالهای ا عنوان مجاوعههای فاری معرفی شد و

صورت گرفته و غیرفاریساری انجام میشود (ندیری و هاکاران،

پس ار ن سیاری ار مفاهیم نیادی تئوری فاری شامل الگوریتم

 .)1394مدل فاری ه سه روش فاری مختلف ساجنو(،)SFL

های فاری ،تصایمگیری فاری و تلفیق فاری در دهه  1970مطرح

ررسن( )LFLو مادانی( )MFLقا ل اجراست .تفاوت روش

شد و امروره سیستمهای فاری در طیف وسیعی ار علوم کار رد

ساجنو ا دو روش دیگر در خروجی نها است که ر خالف دو

یافتهاند .در سیستمهای قطعی عضویت در مجاوعهها ه صورت

روش دیگر تا ع عضویت خروجی سیستم فاری ساگنو ه صورت

صفر و یس در نظر گرفته میشد اما رخالف نها در سیستم

ثا ت یا را طه خطی است که توسط روش دسته ندی ه دست

فاری مجاوعهها دارای مررهای مبهم هستند که عضوها دارای

می ید .تفاوت مدل مادانی و ررسن نیز در نوع عالگرهای فاری

درجه عضویت در هر یس ار مجاوعهها می اشند .دین معنا که

استفاده شده است .اولین مرحله در ایجاد یس مدل فاری ،دسته

مقادیر ین صفر و یس دارای عضویت خشی هستند .ساختار

ندی دادههاست که ستگی ه نوع مدل فاری استفاده شده

کلی ار یس شبکه فاری ه صورت شکل  3گزارش شده است

داشته و میتوان ار روشهای دسته ندی مختلف استفاده کرد که

(اساس سیستمهای فاری شامل سه خش اصلی

ار ن جاله میتوان روش کاهشی رای ساجنو و روش

است :الف(

FCM

فاریساری دادهها که این عال ا تعریف تا ع عضویت انجام

رای مادانی و ررسن اشاره کرد .در این پژوهش ار دو روش

میشود .ز( ایجاد ارتباط ین ورودی و خروجی که این کار نیز

ساجنو و مادانی رای تخاین هدایت هیدرولیکی استفاده شده

ا یس سری قوانین مانند اگر -نگاه  if-thenانجام میشود .ج)

و نتایا دو مدل مورد ررسی قرار گرفته است.

شکل  -3ساختار کلی منطق فازی.

Fuzzy Logic Model

3

Defuzzification

5

4
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اشباع) ،(Bمقاومت عرضی ) (RTو هدایت هیدرولیکی در

آنالیز دادهها

ایستگاههای رداشت انتخا ی می اشد ،که در  30نقطه دشت

انتخاز ورودی در مدلهای هوش مصنوعی ار مهمترین
مسائلی است که اید رای ه دست وردن کاینه خطا ه ن

طوری که کل خوان را

توجه کرد .ه منظور ررسی هدایت هیدرولیکی محدوده

مدل فازی ساگنو

مطالعاتی خوان اروق ار  30ایستگاه انتخا ی رداشتهای

احاطه کند ،انتخاز شده است.

EC

در ا تدای اجرای این مدل دسته ندی دادهها و تعیین توا ع

انجام شده است هطوریکه کل دشت را هطور هاگن پوشش

عضویت صورت میگیرد .در این تحقیق ار روش دسته ندی

دهد ،ها نین مقادیر رون اشباع( )Bو مقاومت عرضی خوان

کاهشی رای مدل ساگنو استفاده شده است .هاانطور که اشاره

( )RTا توجه ه محل ایستگاههای انتخا ی رداشت هدایت

شد ارده مدل فاری ساگنو وا سته ه شعاع دسته ندی دارد که

الکتریکی و استفاده ار نقشه ژئوفیزیس تهیه شده توسط ورارت

مقدار هینه ن در این مطالعه ر اساس کاترین مقدار

نیرو و ژئورفرنس کردن این نقشهها انجام شده ه این صورت که

و ها نین تعداد  2قانون ،ا استفاده ار روش رمون و خطا مقدار

ا رداشت عاق سنگ کف و تفاضل ن ار عاق ترار ز ار سطح

 0/6تعیین شد .جدول 1و شکل 4نتایا مدل فاری ساگنو را نشان

رمین مقدار ضخامت رون اشباع ه دست می ید و میزان  RTنیز

میدهد .هاانطور که مشاهده میشود اختالف موجود میان

هطور مستقیم ار این نقشههای ژئورفرنس شده رداشت میشود

خروجی مدل رای دو مرحله مورش و رمایش ناشی ار تعداد

(یوسفراده و هاکاران .)1395 ،مقدار هدایت هیدرولیکی  Kکه

کم دادههای موجود و ها نین دقت پایین اندارهگیری دادههای

توسط رمون پاپاژ در نقاط مختلف ه دست مده است ه عنوان

گزارش شده است.

ورودیهای مدل فاری ساجنو و مادانی ه کار رده شد .ار مقدار

مدل منطق فازی ممدانی

کل دادهها  %80ه عنوان دادههای خش مورش و  %20ه عنوان

RMSE

در مدل فاری مادانی ار روش دسته ندی  FCMاستفاده

دادههای قسات رمایش انتخاز شد.

گردید که در ن خوشه ندی دادهها در یس محیط فاری انجام

ه منظور ه دست وردن هدایت الکتریکی و هدایت هیدرولیکی

می پذیرد تا یس محیط واقعی .نا راین ار دقت هتری نسبت ه

در کل خوان این دادههای موجود این دو پارامتر توسط درون

روش  k-meansداراست .ر پایه این روش ،تعداد دستهها توسط

یا ی کریجینگ و کوکریجینگ ه کل خوان تعایم داده شده

کار ر و ه صورت دستی و ا رمون و خطا تعیین گردید .تعداد

است.

هینه  6دسته در حالت کاترین مقدار  RMSEتعیین گردید که

بحث و نتایج

ه ترتیب رای مراحل مورش و رمایش را ر  0/10و 0/129

هدف ار این تحقیق ررسی و تخاین هدایت هیدرولیکی در

می اشند .جدول  2و شکل  5نتایا مدل فاری مادانی را نشان

خوان اروق ا مدلهای منطق فاری است .ورودی این مدلها

میدهد .در این روش تا ع عضویت و ورودی و خروجی گوسی

ا توجه ه پارامترهای مرتبط و مؤثر ا هدایت هیدرولیکی انتخاز

وده و ضریب تبیین رای مدل مادانی در مرحله مورش و

شدهاند که شامل هدایت الکتریکی ) ،(ECضخامت رون

رمایش ه ترتیب را ر  0/63و  0/75می اشد.

جدول  -1نتایج مدل فازی ساجنو.

مرحله رمایش

مرحله مورش
2

R2

)MSE(m/day

)RMSE(m/day

R

)MSE(m/day

)RMSE(m/day

0/94

0/002

0/045

0/68

0/016

0/129
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0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.4
0.3

محاسباتی) (m/day

0.5

0.5
0.4
0.3

0.2

0.2

0.1

0.1
0

0
0.8

0.4
0.6
مشاهداتی )(m/day

0.2

محاسباتی ) (m/day

0.6

0.6

0.8

0

0.4
0.6
مشاهداتی ( (m/day

الف)

0

0.2

ب)

ج)
شکل -4نتایج مدل فازی ساجنو برای شعاع بهینه منتخب .پراکندگی مقادیر مشاهداتی در مقابل محاسباتی مدل فازی ساجنو در دو مرحله
الف) آموزش و ب) آزمایش ج)منحنی مقادیر محاسباتی و مشاهداتی هدایت هیدرولیکی.
جدول  -2نتایج مدل فازی ممدانی

مرحله رمایش

مرحله مورش
2

R2

RMSE

R

RMSE

0/89

0/068

0/58

0/129
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0.9

0.8

0.8

0.7

0.7
0.6

محاسباتی )(m/day

0.5

0.4

0.4
0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

R² = 0.8917

R² = 0.5848

0
1

0.8

محاسباتی )(m/day

0.6
0.5

0.4
0.6
مشاهداتی )(m/day

0.2

0

0
0.8

الف)

0.6

0.4
مشاهداتی )(m/day

0.2

0

ب)

ج)
شکل -5نتایج مدل فازی ممدانی برای دسته منتخب .شکل پراکندگی مقادیر مشاهداتی در مقابل محاسباتی در دو مرحله الف) آموزش ب)
آزمایش ج)منحنی مقادیر محاسباتی و مشاهداتی هدایت هیدرولیکی.
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ساجنو و فاری مادانی ه عنوان روشهای کارا و مفید رای

فاری ساگنو و مادانی ر اساس خروجی مدل قا ل قبول ود و
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مسائل پی یده و پیش ینی پدیدههای هیدرولوژیکی و

 RMSEروش فاری ساجنو در هر دو مرحله مورش و رمایش

هیدروژئولوژیکی می اشند .مقاومت عرضی ( ،)RTضخامت رون

مقدار کاتری نسبت ه مدل مادانی می اشد .ها نین ضریب

اشباع ( ،)Bهدایت الکتریکی ( )ECو هدایت هیدرولیکی ( )Kه

تبیین مدل ساجنو نیز در هر مرحله ار اجرای مدل مقدار یشتری
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