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 آبخوان :يمورد (مطالعه ينيرزميز آب سطح ينيبشيپ يبرا SOM-AI مختلف يهاروش يابيارز
  سلماس) دشت

  
  ٤کرد يمهد و ٣مقدم ياصغر اصغر ،*٢يريند عطااله ،١ينادر وانيک

  
  

  چکيده
  
 ارائه در توانديم ريمتغ نيا قيدق ينيبشيپ که ستها آبخوان تيريمد در رهايمتغ نيترمهم از يکي ،ينيرزميزآب سطح راتييتغ

 ةحوض مانند ،خشکمهين و خشک مناطق در خصوصبه کياستراتژ نيريش آب مخازن نيا حفظ يبرا يتيريمد يراهکارها
 دليل به ينيرزميزآب سطح ينيب شيپ در (AI) يمصنوع هوش يهامدل يباال ييتوانا وجود با باشد. راهگشا هياروم اچهيدر

 هوشمند روش از استفاده رو، نيا از ؛برخوردارند ينييپا ييکارا از گاهگه ،يکيدروژئولوژيه يهاطيمح يناهمسان و يناهمگن
 توانديم يمصنوع هوش مختلف يهامدل با آن بيترک و يامشاهده يهاچاه يبندخوشه يبرا )SOM( ده سازمان خود نگاشت
-SOM) بانيپشت بردار نيماش شامل ،SOM-AI مختلف يها روش پژوهش، نيا در د.ش يساز مدل از حاصل جينتا بهبود باعث

SVM) ساگنو يفاز مدل و (SOM-SFL) يهاچاه ،بيترت نيبد شدند. گرفته کار هب ينيرزميزآب سطح راتييتغ ينيبشيپ يبرا 
 ينيرزميز آب سطح يساز مدل يامشاهده يهاچاه از گروه هر يبرا و يبنددسته G3و G1، G2 گروه سه در )OW( يامشاهده

 و OW2، OW6 يامشاهده چاه سه در حداقل که داد نشان NSE و RMSE، r2 يارهايمع از استفاده با جينتا يابيارز د.ش اجرا
OW9، يبيترک مدل SOM-SFL يبيترک مدل يامشاهده يهاچاه ةيبق در .داشت هيبق به نسبت يبهتر عملکرد SOM-

LSSVM داشت ينسب يبرتر.  
  

  .ده سازمان خود نگاشت بان،يپشت بردار نيماش ،يفاز منطق ،ينيرزميز آب سطح :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 ،ها آبخوان يرخطيغ اتيخصوص و يدگيچيپ دليل به امروزه
 يبرا کيکالس يهامدل کنار در يمصنوع هوش يهامدل
 قرار فراوان توجه مورد موردنظر، هدف به يابيدست

 مختلف يمصنوع هوش يهامدل انيم از اند. گرفته
 SVM٥ و FL٤ ،GP٣ ،NF٢ ،ANN١ يهاروش به توان يم

 نيتخم و ينيبشيپ يبرا ياديز محققان که کرد اشاره
 يري(ند اند کرده استفاده هاروش نيا از ينيرزميزآب سطح

 يرمحمديش ؛۲۰۱۰ همکاران، و بهزاد ؛۱۳۹۵ همکاران، و
 ينيبشيپ ).۲۰۱۵ ساهو، و جها ؛۲۰۱۳ همکاران، و

 ؛است همراه تيقطع عدم با ينيرزميزآب سطح نوسانات
 با مقابله يبرا مناسب يابزار عنوان به )FL( يفاز منطق
 است. برخوردار يخاص تياهم از موجود يهاتيقطع عدم

 به زين )SVM( بانيپشت بردار نيماش ،گريد طرف از
 کار و يسازتيعموم تيقابل شامل که مشخصه دو موجب

 در قيدق يروش عنوان به ،است پراکنده يهاداده با
 دو قيتحق نيا در ،نيبنابرا رود.يم شمار به ينيب شيپ

 نگاشت روش با بيترک در SVM و FL روش
 انتخاب ينيرزميزآب سطح ينيبشيپ يبرا ٦ده خودسازمان

 کارآمد يريادگي ستميس کي ،بانيپشت بردار نيماش د.ش
 ياستقرا اصل و يآمار يريادگي يتئور اساس بر که است
 نيا و است افتهي توسعه يساختار يخطا يسازنهيکم
 را مشاهده قابلريغ يهاداده که دارد را ييتوانا

 و پراکنده يهاداده با يخوب يسازگار و کند يساز يعموم
 در روش نيا ).۲۰۱۰ همکاران، و (بهزاد باشد داشته کم
 ياساده نسبتاً آموزش افتد،ينم ريگ يمحل يهانهيکم

 را يخوب جينتا معموالً هم باال ابعاد با يهاداده يبرا و دارد
 در SVM روش ).۱۳۹۲ همکاران، و ي(اعلم دهديم ارئه

 و پراکنده يهاداده با يساز مدل تيقابل و يسازيعموم
 توانديم مدت،بلند ةدور با يهاينيبشيپ در نيهمچن

 همکاران، و (بهزاد باشد ANN يبرا يخوب نيگزيجا
 عنوان با را يامقاله )۲۰۱۴( دکا و راگاوندا ).۲۰۱۰
 در آنها دادند. ارائه يدرولوژيه ةنيزم در SVM يهاکاربرد

 آن مختلف يهاکاربرد و آنها انواع ،SVM يتئور مقاله نيا
 تميالگور انتخاب ،ينيرزميز و يسطح يهاآب ةنيزم در را

                                                           
1- Artificial neural network 
2- Neuro fuzzy 
3- Genetic programing 
4- Fuzzy logic  
5- Support vector Machine (SVM) 
6- Self-Organization Map (SOM  )  

 کردند. انيب مربوطه يپارامترها و ٧کرنل ،يسازنهيبه
 از و دش يمعرف )۱۹۶۵( زاده توسط بار نياول يفاز منطق

 و يشناسنيزم مطالعات در تاکنون زمان آن
 چن، و (فانگ است داشته يفراوان کاربرد يکيدروژئولوژيه

 ).۲۰۰۶ همکاران، و يسيالو ؛۲۰۰۰ ن،همکارا و وي ؛۱۹۹۷
 مناسب يروش ،يفاز منطق دهديم نشان قاتيتحق جينتا
 يهايتئور به نسبت يانسان و يبرآورد يخطا کاهش يبرا

 زاده،نيام و روشکي(ن است کرده ارائه گريد اعتماد قابل
 يهامدل از يبيترک ،)۱۳۹۵( همکاران و يريند ).۲۰۰۳

 سطح يمکان و يزمان ينيبشيپ يبرا را آمار نيزم و يفاز
 روش از قيتحق نيا در هاآن بردند. کار به ينيرزميزآب

 زومترهايپ يبندخوشه يبرا يمراتبسلسه يبندخوشه
 آوردند. دست به را يقبول قابل جينتا و کردند استفاده

 يهاداده يبندميتقس يبرا يمختلف يهاروش
 و ي(نوران است شده استفاده محققان توسط يکيدرولوژيه

 برخالف ).۱۳۹۵ همکاران، و يريند ؛۲۰۱۳ زکار،يپره
 از ياديز حجم و دارند يخط حالت که يآمار يهاروش
 يبنددسته يهاروش است، ازين يبنددسته يبرا هاداده

 و يرخطيغ يهاحالت يبرا تواننديم يمصنوع هوش
 ،همکاران و ي(نوران دهند ارائه را يقبول قابل جينتا دهيچيپ

 با بيترک در SOM روش ،رياخ يهاسال در ).۲۰۱۶
 يهاينيب شيپ يبرا يمصنوع هوش مختلف يهاروش

 و ي(نوران است داشته يفراوان يکاربردها يکيدروژئولوژيه
 روش بار نياول يبرا ق،يتحق نيا در ).۲۰۱۶ همکاران،

SOM يبرا يمصنوع هوش يهامدل با بيترک در 
 دليل به د.ش استفاده ينيرزميزآب سطح ينيب  شيپ

 آبخوان، يکيدروژئولوژيه و يکيمورفولوژ يهايناهمگن
 مشکل از توانديم SOM-AI يبيترک يهامدل يريکارگ هب

 ياديز حد تا را ينيبشيپ دقت و بکاهد آبخوان يناهمگن
 سطح ينيبشيپ يبرا مناسب يروش يريارگکبه ببرد. باال
 يرو شيپ تيوضع از يآگاه يبرا تواند يم ينيرزميزآب

 توجه با ،گريد يرفط از باشد. کارآمد و ديمف اريبس آبخوان
 يبنددسته ،ها آبخوان شتريب يناهمسان و يناهمگن به

 باعث توانديم يساز مدل انجام از قبل يامشاهده يها چاه
 ينيبشيپ يبرا پژوهش نيا در ،نيبنابرا د.شو جينتا بهبود
 يهامدل از سلماس دشت آبخوان در ينيرزميزآب سطح
 .شد استفاده SOM-FL و SOM-SVM يبيترک

                                                           
7- Kernel 
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 هم با را شباهت شتريب که يامشاهده يهاچاه ،بيترت نيبد
  رند.يگيم قرار گروه کي در دارند،

  
  ها روش و مواد

   هاداده يبررس و يمطالعات منطقه
 در مساحت، مربعلومتريک ۵۵۰ حدود با سلماس دشت

 يغربجانيآذربا استان شمال و رانيا غربشمال قسمت
 يسطح آب منبع نيتر ممه ).۱ (شکل است گرفته قرار

 به تينها در که است يزوالچا رودخانه ،سلماس دشت
 آمده دست به جينتا اساس بر شود.يم ختم هياروم ةاچيدر
 فشار تحت و آزاد آبخوان نوع دو ،ياکتشاف يهاچاه لوگ از
 قرار گريهمد يرو که دارد وجود سلماس دشت در

 يا مشاهده چاه حلقه ۲۷ تعداددشت سلماس  در اند. گرفته

 است شده حفر ينيرزميز آب سطح نوسانات يبررس يبرا
 سطح ةداد يامشاهده چاه ۱۰ .)۱۳۹۷و همکاران،  ي(نادر
 يساز مدل يبرا ،نيبنابرا دارند؛ ترشيب اي و ساله۱۵ آب

 نيا در ).۳ (شکل شدند انتخاب ينيرزميز آب سطح
 ريتأخ کي با ماهانه ينيرزميزآب سطح يها داده ،قيتحق
 ماه هر در يبارندگ متوسط زانيم )،    GWL( يزمان

)P  ،( ماهانه يدما متوسط )T  ( ماهانه يخروج يدب و و 
 ۱۳۹۵( ساله۱۵ يزمان ةدور يط )،  Q( يزوالچا ةرودخان

 ينيرزميز آب سطح و مدل يهايورود عنوانبه )۱۳۸۱ -
 شدند. نييتع مدل يخروج عنوانبه )  t  )GWL زمان در
 آنها درصد ۲۰ و آموزشة مرحل يبرا هاداده درصد ۸۰ از
  .شد استفاده آزمونة مرحل يبرا

  

  
  يامشاهده يهاچاه و مطالعه مورد منطقه تيموقع - ١ شکل

  

  بانيپشت بردار نيماش
 نياول که است يريادگي روش ينوع ،بانيپشت بردار نيماش
 يژگيو نيترمهم شد. يمعرف )۱۹۹۵( کيوپن توسط بار

SVM، يخطا يسازنهيکم ياستقرا اصل يريکارگ هب 
 شود.يم يکل ةنيبه جواب کي به منجر که است يارساخت

SVM يهاداده با يسازگار و باال يسازيعموم تيقابل با 
 و (بهزاد دهديم ارائه را يقيدق اريبس جينتا کم و پراکنده

 وزن نييتع و بانيپشت يبردارها انتخاب ).۲۰۱۰ همکاران،
 گرفتن نظر در با .است SVM مدل در ياصل نديفرا ها،آن

x )،    {  X  ‚ Y}( نمونه N با يامجموعه ∈ R ، y ∈ R، 
 يخروج بردار y و ؛يجزئ  R يورود بردار ،x :آن در که

 انيب )۱( معادلة صورتبه )SVM )f(x) گرنيتخم ،ندهست
  ).۲۰۱۳ همکاران، و يري(ش گردديم
)۱                                     ( ( ) =  ·  ( ) +    

 ه(ب يخط گرليتبد تابع ،φ و ؛اسيبا ،b وزن؛ بردار ،w که
 يفضا شکل به را يورود يبردارها که است کرنل) نام

 با محدب يسازنهيبه هدف تابع کند.يم ميترس باالتر
 )۱( معادلة حل يبرا ١حساسريغ لفاتت تابع از استفاده
 ک،ي(وپن است شده يمعرف ريز صورت به کيوپن توسط
۱۹۹۵.(  

                                                           
1- Insensivity loss function ( )  
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)۲(  

minimize  ’  ’  ’  ∗= 12 ‖w‖ + C     (ξ + ξ ∗ ) 

          ⎩⎨
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⎫
 

 که هستند کمبود يرهايمتغ ،∗ ξ و  ξ ،همعادل نيا در
 )ε( حساسريغ تلفات تابعوسيلة  به را آموزش يخطا
 يبرا موازنه بيضر C مثبت پارامتر و کننديم مهيجر
  .است يسازنهيبه مسئله در يتجرب يخطا درجه نييتع
 )RBF-kernel( ١يشعاع هيپا تابع کرنل ،قيتحق نيا در
 در RBF-kernel به مربوط ةمعادل است. شده برده کار به
 به مربوط σ پارامتر آن در که )،)۳( معادلة( است آمده ريز

   .است کرنل تابع
)۳(                              (x ‚x ) = exp  − ‖     ‖        

 نهيهز ،SVM مدل از استفاده با بزرگ ابعاد در مسائل حل
 نيا رفع يبرا دهد.يم شيافزا شدت هب را يمحاسبات
 مربعات نيکمتر روش )۲۰۰۲( همکاران و کنزيسو مشکل،

  .کردند ارائه را )LSSVM( ٢بانيپشت بردار نيماش
  

  يفاز منطق
 يابزار دارد، قرار کيکالس منطق برابر در که يفاز منطق

 انيب که هاصراحت عدم و هاتيقطع عدم درک يبرا ستا
 سازد.يم ممکن ياضير ميمفاه قالب در را بشر يهاعبارت

 - ۱ شود:يم شامل را ياصل بخش سه ،يفاز ستميس
 نيقوان نييتع -۲ ها؛داده کردنيفاز اي تيعضو تابع فيتعر
 از استفاده با يخروج و يورود نيب ارتباط جاديا :يفاز

 -۳ و ؛)if → then( آنگاه- اگر مثل ،نيقوان از يامجموعه
 توسط که ،يسازيرفازيغ و ستميس جينتا کردنجمع

 ،ي(ل رديگ يم انجام )not, or, and( يفاز يعملگرها
 کار به عملگر و يخروج تيعضو تابع اساس بر ).۲۰۰۴
 )،۱۹۸۵ ساگنو، و ي(تاکاگ ساگنو روش نوع سه رفته،
 (الرسن، الرسن و )۱۹۷۵ ن،يلياس و يممدان( يممدان
 يفاز روش دارد. وجود يفاز مدل ياجرا يبرا )۱۹۸۰
 و است سازگار يخوب به يسازنهيبه يهاروش با ٣ساگنو

 پژوهش، نيا در دارد. يشتريب کاربرد يمهندس علوم در

                                                           
1- Radial Basis Function kernel (RBF-kernel) 
2- Least Squares Support Vector Machine (LSSVM) 
3- Sugeno Fuzzy Logic (SFL) 

 يبرا ٤يکاهش يبند دسته روش و ساگنو يفاز مدل
 در است. شده برده کار به ينيرزميز آب سطح يساز مدل
 کي يفاز ستميس يخروج تيعضو تابع ،ساگنو روش
 يبنددسته روش از استفاده با که است ثابت و يخط رابطه

 يريند ؛cو  ۲۰۱۷a ،b همکاران، و يري(ند ديآيم دست به
 مدل کي ياجرا در نخست گام ).bو  ۲۰۱۸a همکاران، و

 يبنددسته روش انتخاب که هاستداده يبنددسته ،يفاز
  دارد. يفاز مدل ياجرا روش نوع به يبستگ

  
  ده سازمانخود نگاشت

 يسازنهيبه و همگن يهاداده ساخت ها،داده يبندطبقه
 اهداف از مرتبط و غالب يهايورود انتخاب با مدل ساختار

 ).۱۹۹۷ همکاران، و (کوهنن است يبند خوشه ياصل
SOM، يبرا يمصنوع هوش يهاروش انواع از يکي 
 توسعه )۱۹۸۲( کوهنن توسط که است داده يبندخوشه
 يبنددسته يهاروش ريسا به نسبت روش نيا شد. داده
 هدف تابع کي ودنب -۱ از: نداعبارت که دارد ييهايبرتر

 يريادگي تمي(الگور ينيبشيپ اي يسازنهيبه يبرا يخروج
 اختصاص هاداده يبرا يبرچسب چيه -۲ و نظارت)؛ بدون

 تشابه زانيم شتريب اساس بر هايورود و ابديينم
 در کار يچگونگ ).۱۹۸۲ (کوهنن، گردنديم يبند دسته
SOM يتصادف وزن کي با هايورود که است صورت نيبد 

 نيب ةفاصل ،سپس شوند.يم ستميس وارد کي و صفر نيب
 و رقابت فاز اساس بر پنهان ةيال مرکز با يورود پارامتر هر
 سه در SOM آموزش نديفرا د.يآيم دست به ممينيم تابع

 فاز در ق).يتطب و يهمکار (رقابت، رديگيم انجام مرحله
 داده نيا ةفاصل نيکمتر شبکه، به داده يمعرف با ،رقابت
 هر و شوديم محاسبه يخروج ةيال يهانورون به نسبت
 باشد، داشته را يکمتر ةفاصل که يخروج ةيال از نورون

 ةفاصل مقدار د.شويم انتخاب برنده نورون عنوان به
) ۴( ةمعادل با مطابق SOM ةشبک در )Dj( يدسياقل
 هيهمسا نورون وزن ، w و i برنده نورون يورود بردار ،x همعادل نيا در ).۱۹۹۷ همکاران، و (کوهنن ديآيم دست به

  است.

)۴(  D =  x − w     x − w               
            j = 1‚ 2‚ 3‚ ··· ‚M 

                                                           
4- Subtractive Clustering  
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 مقدار برحسب هيهمسا يهانورون وزن ،يهمکار فاز در
 و (کوهنن شونديم يسازهنگامبه برنده نورون با فاصله

  ):۱۹۹۷ همکاران،
)۵                                             (h  (x) =  FD     

 شدن برنده اثر بر که را يريتأث   h تابع ،همعادل نيا در
 x يورود يريکارگبه هنگام به j نورون يرو i نورون

 نيب ةفاصل از ميمستق طوربه دهديم نشان د،يآيم وجود به
  ).  FD( رديگيم شکل j و i نورون

  
  مدل يابيارز يارهايمع
 يهامدل ييتوانا و ييکارا يابيارز يبرا ،پژوهش نيا در
 جذر )،r2( ١نييتب بيضر اريمع سه از يشنهاديپ يبيترک
 ٣فيساتکل - نش بيضر و )RMSE( ٢خطا مربع نيانگيم
)NSE( ريزمعادالت  صورتبه که است شده استفاده 

  شوند:يم فيتعر
)۶(                                    NSE = 1 − ∑ (      )     ∑ (      )      

)۷(                                    RMSE =   ∑ (      )        

)۸(                  r =  ∑ [          (      )    ]  (∑                )(∑ (      )     )  
 

  

 و يمشاهدات ريمقاد بيترتبه ،  x و  x باال:معادالت  در
 نيانگيم ،   x ؛يمشاهدات ريمقاد نيانگيم ،  x ؛يمحاسبات

 مقدار نيبهتر است. داده کل تعداد ،N و ؛يمحاسبات ريمقاد
   است. کي و صفر ک،ي بيترت به شده ادي يارهايمع يبرا
 و SOM-SVM يبيترک يهامدل يسيکدنو و يطراح يبرا

FL-SOM، و يبندخوشه يهاتميالگور کردنيياجرا 
 MATLAB فزارانرم از هاخوشه ةنيبه تعداد نييتع

  .شد استفاده
  

  بحث و نتايج
 روش از استفاده با يامشاهده يهاچاه يبنددسته
  SOM يبندخوشه

- ۵ (شکل شدهانتخاب يامشاهده يهاچاه مرحله، نيا در
 و هاچاه تيموقع آب، سطح يپارامترها اساس بر الف)

 SOM روش از استفاده با آزاد يهاآب سطح از ارتفاع
 يبرا گروه، تعداد نيترمناسب شدند. يبنددسته
 و نيانگيم يپارامترها و گروه سه ها،چاه يبند دسته

                                                           
1- Coefficient of determination (r2) 
2- Root mean squared error (RMSE) 
3- Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) 

 چاه هر در ينيرزميزآب سطح تراز اريمع انحراف
 عنوانهب هاچاه به مربوط UTMy و UTMx ،يا مشاهده

 ساختار ،الف-۲ شکل شدند. انتخاب SOM ةشبک يورود
 ،اساس نيا بر دهد.يم نشان را SOMة شبک يينها
 يبنددسته گروه سه در )OW( يامشاهده يها چاه

 يهارونون يريپذتحرک زانيم ،ب -۲ شکل شوند. يم
 دهد.يم نشان را يورود يپارامترها به نسبت هيهمسا
 G1، G2 گروه سه در شدهيبنددسته يامشاهده يهاچاه

 از استفاده با .اندشده داده نشان الف - ۳ شکل در G3 و
 آب سطح نوسانات روند که يامشاهده يهاچاه ،روش نيا

 در که يطور هب رند؛يگيم قرار گروه کي در ،دارند مشابه
 نسبت يفصل نوسانات ،)G1( اول گروه يامشاهده يهاچاه
 شود.يم دهيد کمتر اريبس )G3( سوم و )G2( دوم گروه به
 در ينيرزميز آب سطح ماهانه راتييتغ ،ب - ۳ شکل در
 شده داده نشان )۱۳۹۵-۱۳۸۰( ماهه ۱۸۰ دوره کي

  است.
  

  SOM-SVMنتايج حاصل از مدل ترکيبي 
در اين پژوهش از مدل حداقل مربعات ماشين بردار 

) ۲۰۰۲)که توسط سويکنز و همکاران (LSSVMپشتيبان (
پيشنهاد شده است، استفاده گرديد. در اين مدل، انتخاب 
بهترين تابع کرنل و مقادير مناسب براي پارامترهاي بهينة 

شده ضروري است. در  ايجادآن بر اساس کمينه خطاي 
که کارايي بهتري نسبت به تابع  RBFاين تحقيق، از کرنل 

)، استفاده ۲۰۰۶هاي ديگر دارد (اسفا و همکاران، کرنل
 G1 ،G2اي (هاي مشاهدهشده است. براي هر گروه از چاه

دست آمده  د. مقادير بهينه بهشاجرا  LSSVM) مدل G3و 
اي هاي مشاهدهکرنل در چاهبراي پارامتر گاما و پارامتر 

ارائه شده است. ارزيابي نتايج مدل  ۱مختلف در جدول 
 NSEو  r2 ،RMSEبا استفاده از  SOM-LSSVMترکيبي 

را براي  SOM-LSSVMتوانايي باالي مدل ترکيبي 
دهد زيرزميني نشان ميبيني تغييرات سطح آب پيش

  الف و ب). - ۴(شکل 
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 يورود بردار از عضو هر يازا به SOM يوزن صفحات نمودار )ب ؛SOM ةشبک يينها ساختار )الف - ٢ شکل

  

  
  )G3و  G1 ،G2اي در سه گروه (هاي مشاهدهبندي چاهالف) دسته - ٣شکل 
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  )G2) و دوم (G1گروه اول (اي هاي مشاهدهزيرزميني در چاهنوسانات سطح آب )ب -٣شکل ادامه 

 

 SVM يپارامترها نهيبه ريمقاد -١ جدول
  کرنل تابع  کرنل پارامتر  گاما  يامشاهده چاه
 RBF  ۰۸/۴۸  ۷۳/۱۸  ۱ يامشاهده چاه
  RBF  ۶۴/۱۶  ۱۷/۱۵  ۲ يامشاهده چاه
  RBF  ۸۱/۲۲  ۸۳/۱۲  ۳ يامشاهده چاه
  RBF  ۹۷/۵  ۳۰/۱۶  ۴ يامشاهده چاه
  RBF  ۸۹/۲۳  ۹۵/۴  ۵ يامشاهده چاه
  RBF  ۳۶/۱۷  ۵۶/۳  ۶ يامشاهده چاه
  RBF  ۰۳/۷۰  ۶۹/۹۲  ۷ يامشاهده چاه
  RBF  ۲۵/۷  ۰۵/۱۲  ۸ يامشاهده چاه
  RBF  ۸۳/۹  ۵/۱۱  ۹ يامشاهده چاه
  RBF  ۱۳/۱۹  ۵۳/۴۵  ۱۰ يامشاهده چاه

       

 SOM-FLنتايج حاصل از مدل ترکيبي 
) نيز در SFLبهتر نتايج از مدل فازي ساگنو (براي مقايسة 

بيني سطح براي پيش SOMبندي ترکيب با روش دسته
زيرزميني استفاده شد. اولين مرحله در اجراي مدل آب

ها و تعيين توابع عضويت است که بندي دادهفازي، دسته
بندي کاهشي استفاده شده در اين پژوهش از روش خوشه

) پارامتر CR( ١دستهشي، شعاعبندي کاهاست. در خوشه
ها و قوانين فازي را تعيين مهمي است که تعداد دسته

کند که مقدار آن بين صفر و يک متغير است. بنابراين،  مي
بر اساس کمينه خطاي ايجادشده  CRتعيين مقدار بهينة 

دست آمده و تعداد  به CRامر مهمي است. مقادير بهينة 

                                                           
1- Clustering radius (CR) 

اي در شکل هاي مشاهدهچاه قوانين فازي براي هر گروه از
شده براي  نشان داده شده است. تابع عضويت استفاده ٥

هاي ورودي تابع گوسي و تابع عضويت خروجي مدل داده
هاي ، توابع عضويت ورودي٦تابع خطي است. شکل 

مختلف مدل فازي و قوانين فازي ايجادشده توسط مدل 
SFL  را در گروهG2 دهد.نشان مي  

، r2اجرا و مقادير  G3و  G1 ،G2براي گروه  SFLمدل 
RMSE  وNSE  مربوط به مراحل آموزش و آزمون در هر

الف و  - ۴د (شکل شاي محاسبه هاي مشاهدهکدام از چاه
، نمودارهاي پراکنش حول محور يک به ۷در شکل  ب).

و  SOM-SFL) در مرحله آزمون براي دو مدل y = xيک (
SOM-LSSVM اي نمايش هاي مشاهدهدر تعدادي از چاه
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شود، همبستگي طور که مالحظه ميداده شده است. همان
شده وجود  بيني قابل قبولي بين مقادير مشاهداتي و پيش
شده توسط بينيدارد. براي مقايسة بهتر نتايج مقادير پيش

و  OW1اي ها و مقادير مشاهداتي در دو چاه مشاهدهمدل
OW2  نمايش داده شده است. ۸در شکل  

ب نشان داده شده است، در  - ٤طور که در شکل همان
و  G2(گروه  OW8و  OW2 ،OW5اي هاي مشاهدهچاه
G3ها باالتر است. بيني نسبت به ساير چاه) خطاي پيش

دليل نوسانات فصلي زياد سطح آب  تواند بهاين امر مي
هاي طوري که در تعدادي از اين چاه زيرزميني باشد؛ به

 کنند.اي نوسانات از روند خاصي نيز پيروي نميمشاهده

  
 آزمون مرحله ب: آموزش؛ مرحله الف: مختلف. يامشاهده يهاچاه در NSE و RMSE، r2 ريمقاد - ٤ شکل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )الف گروه. هر در يامشاهده يهاچاه )RMSE( يخطا متوسط و )NR( يفاز نيقوان تعداد مقابل در يبنددسته شعاع ريمقاد - ٥ شکل
 )G3( سوم گروه )ج و )؛G2( دوم گروه )ب )؛G1( اول گروه
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 از )G2( دوم گروه در يفاز مدل ياجرا مختلف مراحل و يفاز نيقوان مختلف، يهايورود تيعضو توابع از يکيگراف شکل - ٦ شکل

  يامشاهده يها چاه
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

نمودار مقادير مشاهداتي در مقابل مقادير محاسباتي در  - ٧شکل 
؛ و SOM-LSSVMمدل  ). الفOW3و  OW1 ،OW2مرحله آزمون براي 

  SOM-SFLمدل  )ب
  
  

R² = 0.873 
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٢اي چاه مشاهده )؛ و ب١اي چاه مشاهده )شده و مقادير مشاهداتي در مرحله آزمون. الفبينيمقايسه بين مقادير پيش -٨شکل 

  گيرينتيجه
 در ينيرزميز آب سطح ينيبشيپ ،پژوهش نيا از هدف

 و بهتر جينتا کسب يبرا .است سلماس دشت آبخوان
 يهاچاه يبندخوشه يبرا SOM روش از تر،قيدق

 و SOM-SFL يبيترک يهامدل شد. استفاده يامشاهده
SOM-LSSVM ينيرزميز آب سطح ينيبشيپ يبرا 

 يناهمگن مشکل ،SOM روش از استفاده با شدند. انتخاب
 و شده برطرف ياديز حد تا آبخوان طيمح يناهمسان و

 نوسانات و ينيرزميز آب سطح تراز که يامشاهده يهاچاه
 يابيارز .رنديگيم قرار گروه کي در دارند، مشابه يفصل
 يباال ييتوانا ،آزمون و آموزش ةمرحل در يساز مدل جينتا

 آنکه دليل به دهد.يم نشان را يشنهاديپ يبيترک يهامدل
 از کي کدام که کرد نييتع يقطع طوربه توانينم

 شنهاديپ اند،داده ارائه يترقيدق جينتا يبيترک يها مدل
 از استفاده با يشنهاديپ مدل دو جينتا بيترک از دشويم

 استفاده ترقيدق جينتا به يابيدست يبرا مرکب يهامدل
  شود.
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