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ABSTRACT
Quantitative and qualitative analysis of water resources has become one of the most widely used topics in water
resources research today. In this research, data mining, artificial intelligence, mathematical techniques have
been used to simulate water behavior and estimate its parameters changes. The models used to estimate
hydrogeological parameters are Self-adaptive Extreme learning machine (SAELM), Least square support
vector machine (LSSVM), Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) and Multiple linear regression
(MLR) models. Also, to evaluate the performance of these models, the accuracy of the models was assessed in
the form of 5 approaches. The results showed that the SAELM model was the best model based on the
simulation and correlation diagrams. Based on accuracy evaluation indices, the SAELM model with RMSE,
MAPE and, R indices equal to 0.1545, 0.0070, and 0.9979, respectively, had the highest accuracy in
hydrogeological parameters prediction. Based on Uncertainty Analysis by the Wilson Score method, the
performance of the top model (SAELM) was estimated to be underestimated. Also, based on the error ratio
diagrams, the most accurate results were related to the SAELM model. Finally, the SAELM model was assigned
the lowest error rate using the error distribution diagrams.
Keywords: Self Adaptive Extreme Learning Machine, Least Square Support Vector Machine, Adaptive Neuro
Fuzzy Inference System, Multiple Linear Regression, Uncertainty Analysis.
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مدلسازی هيدروليکی منابع آب با استفاده از تکنيکهای يادگيری
3

مجتبی پورسعيد ،*1اميرحسين پورسعيد ،2سعيد شعبانلو

 .1عمران آب ،معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
 .2گروه مهندسی برق ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
 .3گروه مهندسی آب ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی،کرمانشاه ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/6/23 :تاریخ بازنگری -1400/9/3 :تاریخ تصویب)1400/9/6 :

چکيده
تحلیل کمی و کیفی منابع آب امروزه به یکی از موضوعات مهم در تحقیقات منابع آب تبدیل شده است .در این تحقیق از
دادهکاوی ،تکنیکهای هوش مصنوعی و ریاضی برای شبیه سازی رفتار آب و تخمین تغییرات پارامتریک آن استفاده شده
است .نام مدلهای بکار گرفته شده عبارتند از :مدل ماشین یادگیری نیرومند خودتطبیق  ،SAELMحداقل مربعات ماشین
بردار پشتیبان  ،LSSVMمدل شبکههای عصبی نروفازی  ANFISو مدل آماری رگرسیون خطی چندگانه  MLRکه برای
تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی استفاده شده است .همچنین برای ارزیابی عملکرد مدلها ،در قالب  5رویکرد دقت
مدلها بررسی گردید .نتایج تحقیق نشان داد که براساس نمودارهای شبیهسازی و همبستگی مدل  SAELMبرترین مدل
بود .براساس شاخصهای ارزیابی دقت ،مدل  SAELMبا شاخصهای  RMSEو  MAPEو  Rبه ترتیب برابر با ،0/1545
 0/0070و  0/9979دارای باالترین دقت در تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی بود .بر اساس تحلیل عدم قطعیت ویلسون
( )Wilson Score methodعملکرد مدل برتر ( )SAELMدست پایین ( )Underestimatedبرآورد گردید .همچنین براساس
نمودارهای نسبت اختالف خطا ،دقیقترین نتایج مربوط به مدل  SAELMبود .در پایان با استفاده از نمودارهای توزیع خطا
کمترین میزان خطا به مدل  SAELMاختصاص یافت.
واژههای کليدی :ماشین یادگیری نیرومند ،ماشین حداقل مربعات بردار پشتیبان ،شبکههای نروفازی ،رگرسیون خطی
چندگانه ،تحلیل عدم قطعیت.

مقدمه
تالش بشر بر رفع مشکالت زندگی روزمره ،اساس ابداع روشهای
علمی است .روشهای علمی نیز مشابه با امورات دیگر دچار
تغییرات و بهبود میگردند تا تبدیل به روشی جدید با توانایی
باالتر و زحمت کمتر شوند .یکی از این تالشهای علمی ،ابداع
روشهای هوش مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری است .شبکه-
های عصبی مصنوعی و ماشینهای یادگیری از زیرمجموعههای
تکنیکهای هوش مصنوعی بوده و از موفقترین انواع آنها هستند.
بعد از مقدمهای در خصوص روشهای هوش مصنوعی ،به تعدادی
از تحقیقات گذشته که در این زمینه انجام گرفته است ،اشاره
میشود ،Adhikary & Gupta )2011) .با مدلکردن تراز آب
زیرزمینی ( )GWLدر کشور بنگالدش با استفاده از مدل تفاضل
محدود  ،MODFLOWبه مدلسازی تغییرات ( )GWLو نفوذ
جبهه آب شور به سمت آبخوانهای ساحلی پرداختند.
) ،Banerjee et al. )2011به شبیهسازی تبادل شوری با سفره آب
زیرزمینی ،با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرداختند .سپس
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مدل با دادههای دوساله آموزش دید و سپس به پیشبینی کیفی
 5سال آینده پرداخته شد ،Mustapha & Abdu )2012) .به
شبیه سازی کیفی منابع آب با استفاده از مدل رگرسیونی
پرداختند و بر روی مقادیر  DO ،CL ،BOD5 ،TDSو  CODدر
آبهای سطحی رود جاکارا در کشور نیجریه با دو روش تحلیل
مولفه اساسی ( )PCAو نیز مدل رگرسریون چندگانه خطی اقدام
کردند ،Cuest Cordoba et al. )2014) .برای پیشبینی دادههای
سریزمانی ،به شبیهسازی میزان نفوذ شوری در دلتای رودخانه
کالوسایاتچی پرداختند .نتایج نشان داد که مدل سریزمانی،
ابزاری مناسب و قوی برای پیشبینی تبادل شوری آبخوان است.
در تحقیق دیگری ) ،Guneshwor et al. (2018یک مدل بهینه-
سازی-شبیهسازی با بهینهسازی ازدحام ذرات  PSOبا اتصال
شبیهساز شبکه مشبک ترکیب شد .شبیهسازی غلظت آلودگی در
آبخوان با دو روش شبیهسازی شد .نتایج نشان داد که مدل
شناسایی منبع می تواند در هر دو مورد به طور دقیق تاریخ انتشار
از محل دفن زباله را بازسازی کند .این مطالعه نشان داد که مدل
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بهینهسازی مبتنی بر  PSOمیتواند به طور موثر برای مشکالت
شناسایی آلودگی آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.
) Vaheddoost & Aksoy (2018نفوذ آب شور دریاچه ارومیه را
به آبخوانهای ساحلی و منابع آب زیرزمینی آن مطالعه کردند.
آنها برای حل مشکل کاهش سطح دریاچه و تاثیر شوری بر منابع
آب زیرزمینی کار کردند .در پایان اعالم شد که آبهای زیرزمینی
نقش مهم و حیاتی در احیای دریاچه ارومیه خواهند داشت.
) ،Elkiran et al. (2019نویسندگان در مورد کاربرد شبکههای
عصبی در شبیهسازی کیفیت آب بحث کردند .آنها با شبکه عصبی
بازگشتی و مدل  ARIMAمدلسازی الزم را انجام دادند .نتایج
نشان داد که مجموعههای شبکه عصبی میتوانند عملکرد
متوسط مدل اعتبارسنجی را تا  %14در واحد افزایش دهند.
( ،Wang et al. (2019منابع نقطهای آلودگی رودخانه را با استفاده
از شبکههای یادگیری عمیق  LSTMانجام دادند .آنها از مدل
 LSTMبرای شناسایی آالیندههای آب در استان شاندونگ چین
استفاده کردند .نتایج نشان داد که شبکههای  LSTMدقت خوبی
در شبیهسازی دارند ،Zhang et al. (2019).مدلی را با ترکیب
شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک توسعه دادند .نتایج نشان داد که
مدل ترکیبی  HANNدقت و عملکرد خوبی در پیش بینی
پارامترهای کیفیت آب نشان داد ،Jamei et al. (2020) .روی
پارامترهای کیفی آب مطالعه کردند .آنها با استفاده از برنامهریزی
ژنتیک ( ،)GPکل مواد جامد محلول در آب ( )TDSرا شبیهسازی
کردند .نتایج نشان داد که  WMGGPو  W-GEPدارای ظرفیت
پیشبینی برتر برای  TDSهستندAzimi & Azhdary ( .
 ،Moghaddam (2020شاخص بارندگی استاندارد را با بررسی
ماهانه  26027چاه در  609منطقه مورد مطالعه ،به مدت 20
سال برای استان سیستان و بلوچستان در ایران محاسبه و تحلیل
کردند .سپس با استفاده از مدلهای هوش مصنوعی در پیشبینی،
شبیهسازی مورد نظر انجام شد .نتایج نشان داد که شاخص
"خشکسالی خفیف" شدیدتر از شاخص "خشکسالی عادی" است.
( ،Chen et al. (2020پارامترهای کیفیت آب را با استفاده از 10
مدل ماشین یادگیری شبیهسازی کردند .سپس بیان شد که
برخی از مدلهای یادگیری ،نسبت به سایرین ،با دقت خوبی
پیشبینی الزم را انجام دادند،Majumder & Eldho (2020( .
برای تصفیه آبهای زیرزمینی ،مدلی با اتصال یک شبکه عصبی
مصنوعی با الگوریتم بهینهساز گرگ خاکستری ( )GWپیشنهاد
شد .نتایج نشان داد که برای عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی،
خطای میانگین مربع ( )MSEنزدیک به صفر و ضریب همبستگی
( )Rنزدیک به  0/99است ،)Poursaeid et al., 2020( .کاربرد
مدلهای هوش مصنوعی را در پیشبینی و شبیهسازی کیفی

منابع آب مورد بررسی قرار دادند .آنها مدلهای  ELMو OSELM

را با  Wavelet-transformترکیب کردند .در نهایت ،آنها تایید
کردند که برخی از مدلهای ترکیبی عملکرد بهتری نسبت به
مدلهای اصلی دارد ،Rajaee et al. (2020( .در یک مقاله مروری،
چندین مقاله در مورد استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی
کیفیت منابع آب بررسی شده است .آنها  13مقاله در مورد
استفاده از هوش مصنوعی در پیشبینی کیفیت آب را بررسی و
تشریح کردند ،Kadkhodazadeh & Farzin (2021) .کیفیت
منابع آب را مورد مطالعه قرار دادند .در این مقاله ،آنها با استفاده
از الگوریتم بهینهسازی ترکیب شده با  ، LSSVMبه نام LSSVM-
 ،GBOپارامترهای  ECو  TDSرا شبیهسازی کردند و برتری این
الگوریتم در شبیهسازی کیفیت آب را تأیید کردندChe Nordin ( .
 ،et al. (2021در یک مقاله مروری ،تأثیر و کاربرد هوش مصنوعی
را بر روی مطالعات کیفیت آب مورد بررسی قرار دادند .نتایج این
مطالعه برای پروژههای توسعه آبهای زیرزمینی مفید اعالم شد
و به بهبود کاربردهای هوش مصنوعی در کیفیت آبهای زیرزمینی
کمک میکند .همچنین راهکارهایی برای بهبود مدلسازی ارائه
شد ،Yishan Zhang et al. (2021( .روشهای تجزیه و تحلیل
آزمایشگاهی ،مدلسازی دادهها و یادگیری عمیق را ترکیب
کردند .آنها گفتند مدل ترکیبی  HF-DFMپارامترهای مختلف
کیفیت آب را با دقت مناسبی تعیین میکند .در این مطالعه برای
اولین بار در منطقه مورد مطالعه ،از سه مدل معروف هوش
مصنوعی از مجموعه ماشینهای یادگیری و منطق فازی ،بهطور
همزمان در کنار یک مدل آماری به منظور شبیهسازی و تخمین
میزان تغییرات فصلی دراز مدت ،در تراز منابع آب زیر زمینی
استفاده گردید .همچنین با  5رویکرد مختلف ،بصورت عددی و
شماتیک ،عملکرد هر مدل بطور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته
است .هدف اصلی این مطالعه بررسی عملکرد مدلهای یادگیری
ماشین و منطق فازی در قیاس با مدلهای آماری است.

مواد و روشها
مطالعه مورد مطالعه

منطقه جغرافیایی این تحقیق ،شهرستان اراک و حوزه آبریز دشت
میقان است .با توجه به نتایج آماری ایستگاههای سینوپتیک
منطقه ،بیشینه و کمینه بارش  461میلیمتر در شمال شرق آن
تا  208میلیمتر در مرکز دشت اراک متغیر است .در شکل ()1
موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه دریاچه میقان و چاه
مشاهداتی ویسمه قابل مشاهده است .اطالعات پارامتر تراز آب
زیرزمینی در تاالب مذکور در طی  173ماه برداشت شد و از
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پارامترهای کل جامدات محلول  ،TDSنمک  ،Salinityکلر ،CL

از پارامتر تراز ایستایی آب زیرزمینی  GWLبعنوان پارامتر خروجی

زمان  Timeو هدایت الکتریکی آب  ،ECبعنوان ورودی مدلها و

مدل استفاده گردید.

استان مرک ی

درياچه ميقان

چاه های ويسمه

شکل  -1محدوده جغرافيايی تاالب ميقان در شهرستان اراک ،استان مرک ی ()Wikimedia & GoogleMap

مدل حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان ()LSSVM

ماشین بردار پشتیبان نوعی از مدل ماشین بردار پشتیبان است
که با تغییراتی بطور خودتطبیق ،می تواند فاکتورهای ثابت مدل
بردار پشتیبان را با رویکرد حداقل مربعات تنظیم و ارائه نماید.
مدل بردار پشتیبان در ابتدا توسط شخصی بهنام واپنیک بنا شد
) .Sapankevych & Sankar (2009این نوع از ماشینهای
یادگیری براساس مینیممسازیریسکساختاری عمل کرده،
درحالیکه برخی دیگر از روشهای هوش مصنوعی از روش مینمم-
سازی ریسک تجربی بهره میبرند .بهطور مختصر می توان گفت
که در این نظریه ،در یک مسئله برنامهریزی درجه دوم ،معادله
ای بدست می آید که در آن معادله پارامترهای ثابت مدل تعیین
و سپس با الگوریتم های بهینه سازی اعم از الگوریتم ژنتیک ()GA
یا سایر روشهای دیگر مقادیر بهینه برای این معادله را بهدست
آوردCampbell, 2002; Cristianini & Shawe-Taylor, 2000; ( .

 .)Schölkopf & Smola, 2002; Suykens et al., 2002تعریف
ریاضی  LSSVMاینگونه است که اگر  xiو  yiبه عنوان ورودیها و
خروجیها باشند ،آنگاه تابع رگرسیونی غیرخطی بهصورت زیر
است ):)Valyon, J. Horvath, 2007
(رابطه )1
k

f (x )  w i i (x )  b  w T . (x i )  b
i 1

که در اینجا  wبردار وزن b ،بایاس و  φترسیمگرهای
غیرخطی که در فضای ویژگی عمل نمایند هستند و لذا داریم:

w 1 
 1 


w    ,    
w k 
 k 

(رابطه )2
با کمینه کردن مسئله بهینه سازی درجه ( ،)2مسئله
رگرسیون غیرخطی بصورت زیر قابل حل است:
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(رابطه )3

(رابطه )9

1 T
1 n 2

(w , e )  w w    e i 
2
2 i 1 


Minw ,e ,b

که در اینجا 𝛾 بهعنوان متغیر تعدیل دو قسمت معادله است:
(رابطه )4
Y i  y i  i

Y i  w T . (x i )  b  e i

,

الزم بذکر است که  λiبهعنوان نویز شبکه تعریف میگردد.
سپس برای هر  ، xiخروجی عبارتست از مجموعه وزندار از  nتابع
هسته ( )Kernel functionکه متغیر مرکزی توابع هسته موردنظر
با استفاده از  xiآموزش مشخص میگردد .فرم الگرانژی معادله را
خواهیم داشت:
(رابطه )5
 (w , b , e ,  )  (w , e )    i w T . (x i )  b  e i Y i 
n

i 1

 αiها ضرایب الگرانژی هستند .در ادامه حل ،با یک مسئله
بهینهسازی مقید ،مسئله را حل میکنیم .سپس بهینهسازی را با
قیدهای ذیل داریم:
(رابطه )6
n

)  w    i  (x i
i 1

n

 i  0
i 1

, i  1, 2,..., n

 i   ei

, i  1, 2,..., n

 w T  (x i )  b  e i Y i  0


0
w

0
b

0
e i

0
 i

و در پایان داریم:
(رابطه )7


b   0 
1n     
  1   Y 1 
   
   
1   n  Y n 
 nn  

1

1
0

1 11  1




1
n1


که در معادله فوق داریم:
(رابطه )8

Y  Y 1 ,...,Y n  ,   1 ,...,  n  ,1  1,...,1
و در معادله فوق  Φi,jماتریس هستهها و ) k(xi,xjتوابع کرنل
میباشند که بهصورت زیر نوشته خواهند شد:

, i , j  1,..., n

) i , j   (x i ). (x j
T

,

)  i . j  K (x i , x j

ماشين يادگيری نيرومند خودتطبيق ()SAELM

تئوری این الگوریتم توسط دانشمندی به نام هوانگ در سال
 2004ارائه و پایهریزی شد ) .)Huang et al., 2004این مدل از
هوش مصنوعی از دسته ماشینهای یادگیری بوده و در تحقیقات
مختلف برتری و سرعت آن نسبت به سایر روشهای هوش
مصنوعی اعم از شبکههای عصبی و ماشینهای یادگیری ،بهدلیل
تکالیه بودن اثبات شده است Huang et al., 2012; Liang et
) .)al., 2006در شبکه این نوع از ماشین یادگیری ،اگر تعداد n
نرون را در الیه مخفی در نظر بگیریم ،بر اساس روابط ریاضی
شبکه تک الیه پیشخور ماشین یادگیری را بهصورت زیر تعریف

میکنیم ):)Poursaeid et al., 2021
(رابطه )10
n

W j   i f (x k ; c i , ai ) , j  1, 2,3,..., k
i 1

بهطوریکه  fو  𝜆iبه ترتیب تابع انتقال ورودی و خروجی
هستند .بردار  Wکه همان بردار وزن است ،در میان نقاط خروجی
و نقاط الیه مخفی ارتباط برقرار کرده و بایاسهای شبکه را بطور
تصادفی مقداردهی میکنند .رابطه فوق را میتوان به شکل
ماتریس زیر بازنویسی کرد:
 W
(رابطه )11
(رابطه )12
f (x 1;c k ,w k ) 


f (x N ;c k ,w k )  n k
(رابطه )13

(رابطه )14

)  f (x 1 ;c1 ,w 1
  
) f (x n ; c1 ,w 1

  (1T , 2T ,..., hT )Th m
   †W

شبکه عصبی نروفازی تطبيقی ()ANFIS

شبکههای عصبی مصنوعی نرو-فازی یا به اختصار  ،ANFISنوعی
از شبکههای عصبی پیشخور هستند که بر اساس منطق فازی
شبیه سازی می کنند .در این نوع از شبکهها از دو نوع سیستم
استنباطی مبتنی بر منطق فازی  FISاستفاده می گردد (El-
:)Shafie et al., 2006
 شبکه مبتنی بر استنباط فازی به نام  Mamdaniکه بهاختصار  M-FISبه معروف است.
 شبکه مبتنی بر استنباط فازی  Takagi-Sugenoکه بهاختصار به  TS-FISمعروف است.
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در این شبکهها حداقل دو ورودی  D1و  D2وجود دارد که برای
شبکه مبتنی بر سیستم استنباط فازی  TS-FISو دو اصل شرطی
اگر-آنگاه ( )if-thenبرای هر خروجی  Oخواهد بود و قوانین
شرطی این شبکههای فازی بصورت زیر است ( & Arora
):Keshari, 2021
قانون اول :اگر  xورودی  D1و خروجی  O1باشد ،آنگاه داریم که:

f 1  a1x 1  b1 y 1  c1
قانون دوم :اگر  xورودی  D2و خروجی  O2باشد ،آنگاه داریم که:

f 2  a2 x 2  b2 y 2  c 2
شبکههای نروفازی در یک الیه ورودی و  5الیه دیگر خالصه می
گردد که این شبکه میتواند به نوعی بیانگر یک شبکه عصبی چند
الیه باشد.
اليه صفر :الیه ورودی با  nورودی
اليه اول :این الیه توابع عضویت را با استفاده از قوانین گاوسی
برای هر گره از شبکه بوسیله نقاط فازی شده فراهم میآورد.
2 ti 
 


x  hi  

Di (x )  exp  
  
z

  i   

(رابطه )15
که در اینجا  ti ،ziو  hiپارامترهای توابع خودتطبیق شبکه هستند.
اليه دوم :در این الیه کلیه مقادیر فازی شده نقاط شبکه از
اپراتورها رد میگردد Di .و  Oiبهعنوان پارامترهای عضویت و نیز
)  ( xو )  ( xهم به عنوان پارامترهای پیشین الیه اول می باشند.
Ii

ki

(رابطه )16

) w i  Di (x )  Oi (x

اليه سوم :در این الیه کلیه مقادیر بر اساس فرمول ذیل نرمالیزه
می شوند.

wi
T

t

w

Mean (w i ) 

t 1

(رابطه )17
که در اینجا ) Mean (wiمعرف مجموع مقادیر اپراتورهای مرتبه
iام در الیه دوم است.
اليه چهارم :در این الیه مقدار تابع خطی هر گره محاسبه شده
و مقادیر خطا نیز با استفاده از روش محاسبه خطا در شبکههای
عصبی انتشار عقبگرد ( )BNN-errorبه دست میآید.
(رابطه )18

) Mean (w i ).f i  Mean (w i ).(a0x 0  a1x 1  a2
که در اینجا نیز  aiبه عنوان پارامتر ورودی  iو ) Mean (wiخروجی
الیه قبلی (الیه سوم) میباشد.
اليه پنجم :در این الیه مجموع مقادیر خروجی هر گره از الیه

چهارم طبق فرمول ذیل محاسبه می شود:
fi
i

(رابطه )19

i

w

w

 Mean (w i )f i 

مدل رگرسيون چندگانه خطی ()MLR

روشهای رگرسیون خطی چندگانه روشهایی مبتنی بر
محاسبات آماری میباشند .در این روشها جهت بررسی روابط
متغیر ورودی و چند متغیر هدف قابل استفاده هستند .تعریف
ریاضی این مدل بصورت ذیل میباشد:

(رابطه y i  a0  a1x 1  a2 x 2  ....  am x m   i )20
که در این معادله  yiمتغیر هدف xm ،ها متغیرهای چندگانه ورودی
مدل am ،ها ضرایب رگرسیونی و  ξخطای تصادفی در مدل
رگرسیونی است ).)Çamdevýren et al., 2005
دادهکاوی و جمعبندی اطالعات

جهت بررسی و ارزیابی نتایج مربوط به دقت مدلهای هوش
مصنوعی ،از روش تصادفیسازی دادهها استفاده میشود که به نام
روش کا-فولد معروف است ،استفاده گردید .مزیت این کار
باالرفتن اطمینان و دقت شبیهسازی است .در آموزش مدلهای
هوش مصنوعی از دادههای  173ماه نمونهبرداری انجام گرفته
(کل بانک داده) ،از %70دادهها برای آموزش ( )Trainو  %30مابقی
دادهها جهت آزمون ( )Testدر عملیات شبیهسازی استفاده شد.
فلوچارت مراحل مختلف این تحقیق در شکل ( )2به تصویر
کشیده شده است.
تنظيم مدلها

در این مطالعه ،با توجه به ارتباط پارامترهای سریزمانی و ارتباط
مفهومی غلظت کل جامدات محلول ،غلظت نمک با حجم آب،
ارتباط هدایت الکتریکی  ECبا  TDSو  ،Salinityهمچنین تاثیر زمان
بر دادههای از نوع سریزمانی ،از پارامترهای مذکور جهت شبیه-
سازی رفتار تغییرات تراز آب زیرزمینی  GWLاستفاده شد .چکیده
تحقیق بهصورت شماتیک از ابتدا تا پایان ،بهترتیب در شکل ()3
به تصویر کشیده شده است.
معيارهای سنجش عملکرد مدلها
در مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی دقت مدلهای عددی از
شاخصهای آماری خطای جذر میانگین مربعات ) ،(RMSEدرصد
خطای مطلق میانگین ) ،(MAPEشاخص پراکندگی ) (SIو ضریب
تبیین ( )R2استفاده میشود.
2
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1
n
2
  Oi  Ii 
n i 1

100

Oi  I i

n
i 1

n

RMSE
I
که در کلیه مدلها Ii ،ورودیهای مدل Oi ،خروجیهای مدل،
مقدار میانگین مقادیر واقعی و  nتعداد دادههای واقعی است.

RMSE 

SI 


MAPE 

I

شرو
تعري بانک اطالعات
سری زمانی

هوش مصنوعی

تعري

تعري ورودی مدل ها
)(X1,….,Xn

خروجی مدل ها
)(Yn

ح روند و تصادفی سازی داده ها
)(K-fold Cross Validation

تعري داده
های آموزش

تعري داده
های آزمون

يادگيری ماشين
حداقل مربعات ماشين
شبکه عصبی
بردار پشتيبان
نروفازی خودتطبيق

ماشين يادگيری
نيرومند خودتطبيق

رگرسيون
چندگانه خطی

ارزيابی عملکرد
و دق

مدل ريا ی-آماری
شکل  -2فلوچارت مراحل مختل

تحقيق

ELM Model
Xi

Yi

LSSVM Model
Xi

Yi

ANFIS Model
Yi

Y1

,

X1

Xi

Multiple Linear Regression
Yn

Yi

Xi

شکل  -3چکيده تصويری تحقيق

,

Xn
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نتايج و بحث
مقادیر ورودی به مدلها وارد و شبیهسازی انجام گرفت.
در هر نمودار محور قائم مقادیر شبیهسازی شده یا مقادیر واقعی

و محور افقی تعداد آزمونهای نمونهگیری یا تعداد خروجیهای
شبیهسازی شده توسط مدلها ،که عدد  52میباشد را نشان می-
دهند.
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شکل  -4نمودارهای سنجش مدلها ،ال ) همبستگی مشاهدات با خروجیها و ب) نمودار دق

براساس نمودارهای فوق دقیقترین تخمین با توجه به
اختالف ناچیز میان نمودار مشاهدات و پیشبینی ،همچنین
تمرکز باالتر نقاط در نمودار همبستگی مشاهدات و خروجیهای
مدلها ،به مدل  SAELMاختصاص مییابد .همچنین ،جهت
مقایسه عملکرد هر یک از مدلها در پیشبینی برای دادههای
آموزش و آزمون به ازای معیارهای ارزیابی عملکرد مختلف ،در
جداول ( )2و ( )3نشان داده شده است.

0

تخمين مدلها

جدول  -2نتايج معيارهای ارزيابی عملکرد مدلهای آموزش
نام مدل

MAPE

RMSE

SI

SAELM

0/0061

0/1512

0/000084

0/9887

LSSVM

0/0107

0/3924

0/0001

0/9289

MLR

0/0266

0/609

0/0002

0/8103

ANFIS

8/4174

3241/14

0/0085

0/6874

2

R
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جدول  -3نتايج معيارهای ارزيابی عملکرد مدلهای آزمون
2

نام مدل

MAPE

RMSE

SI

SAELM

0/0070
0/0165
0/0280
8/566

0/1545
0/3952
0/6161
15/240

0/000094
0/0002
0/0003
0/0091

LSSVM
MLR
ANFIS

R

0/9958
0/92756
0/80461
0/68459

بر اساس جدول فوق ،دقیقترین نتایج و کمترین مقادیر
خطا مربوط به مدل  SAELMبا شاخصهای ، MAPE ، RMSE
 SIو  R2به ترتیب برابر با  0/000094 ، 0/007 ، 0/1545و
 0/9958میباشد.
تحليل عدم قطعي

ويلسون برای مدلها ( Uncertainty

)Analysis

بعد از شبیهسازی مدلهای هوش مصنوعی و رگرسیونی و به
منظور بررسی میزان خطا در پیشبینی مجهوالت ،میزان عدم
قطعیت هر مدل قابل محاسبه بوده و بر اساس آن میتوان عملکرد
هر مدل را در تخمین مقادیر هدف مورد ارزیابی قرار داد .در
تحقیق حاضر به روش تحلیل عدم قطعیت ویلسون ( Wilson
 ،)Score Methodبرای مدلهای کاربردی موجود این محاسبات

انجام گردید .میزان خطای تخمین  ،  iمیانگین خطا   iو انحراف
استاندارد مقادیر خطا  ،Siکه در جدول زیر نتایج تحلیلعدم-
قطعیت بروش امتیاز ویلسون با مقادیر باند اطمینان ( )WUBدرج
شده است .مقادیر مذکور با احتساب سطحمعناداری PEI ( %5
 )95%محاسبه گردید .همچنین درصورتی که مقدار خزای
میانگ ین یک مدل مثبت باشد ،مدل دارای عملکرد دست باال
( )Overestimatedو در صورت منفی بودن آن مدل دارای عملکرد
دست پایین ( )Underestimatedخواهد بود.

نتایج نشان داد که مدل  SAELMبهترین مدل با کمترین
میانگین خطا به مقدار  0/027و انحراف استاندارد  0/16338بوده
است .عملکرد مدل بر اساس عالمت میانگین خطا ،دست پایین
 Underestimatedبرآورد گردید.
نرخ اختال خطا ()Discrepancy Ratio

با توجه به مفهوم ریاضی نسبت اختالف ،نمودار نسبت اختالفی
نتایج شبیه سازی شده مدلهای تحقیق ،در شکل ( )5نشان داده
شده است .این نمودار بیانگر دقت مدلها میباشد .هر قدر نتایج
تمرکز بیشتری بر این خط داشته باشند ،نشان از دقت بیشتر
شبیهسازی خواهد داشت.
با توجه به نمودارهای مندرج در شکل ( ،)5به وضوح دقت
باالی مدل ماشین یادگیری نیرومند تطبیقی در مدلسازی قابل
مشاهده است .میزان پراکندگی دادههای شبیهسازی شده (نقاط
روی نمودار) ،میزان خطای مدل را نشان میدهد .تمرکز نقاط در
نمودار مدل  SAELMبه خط  DR=1نشان از دقت باالی ماشین
یادگیری نیرومند تطبیقی نسبت به سایر مدلها دارد .هرچند
میزان تمرکز دادههای خروجی مدل  LSSVMنیز مناسب بوده و
دقت باالیی دارد .مدلهای  MLRو  ANFISنیز بهترتیب در رتبه-
های بعدی دقت بر اساس نمودار شاخص نسبت اختالف خطا قرار
میگیرند.
نمودار توزيع خطا

در نمودارهای شکل ( ) 6بر اساس میزان درصد خطای هر مدل،
دقت آنها در تخمین و مدلسازی آب زیرزمینی به نمایش
گذاشته شده است .براساس این نمودار ،باتوجه به کمترین درصد
خطا باالی  %20و بیشترین میزان خطای کمتر از  ،%10دقیقترین
مدل  SAELMمیباشد.
SAELM

LSSVM
1.001

1.001

1.0005

1.0005

DR

0.9995
0.999

51

46

41

36

31

26

21

16

11

6

1

DR

1

1
0.9995
0.999

51

46

41

36

31

26

31

26

21

16

11

6

1

MLR
1.001
1.0005

0.999

51

46

41

شکل -5نمودار نرخ خطای مدلها

36

21

16

11

6

1

DR

1
0.9995
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جدول  -2نتايج تحليل عدم قطعي

برای مدلهای آزمون شده

نام مدل

مقدار دقت پهنای باند محاسباتی

i

Si

SAELM

0/048
0/1263
0/2598
1/6589

-0/02744
-0/1562
0/1818
5/1414

0/1633
0/3666
0/5945
14/4828

LSSVM
MLR
ANFIS

ANFIS

MLR

خطای پيشبينی :کمتر از %10

سطح اطمینان )PEI 95%( %95
حداقل

حداکثر

-0/07544
-0/14192
-0/078
3/4825

0/02056
0/11068
0/4416
6/8003

LSSVM

بين %20-%10

SAELM

باالتر از %20

شکل  -6نمودار توزيع خطای مدلها

نتيجهگيری
در تحقیق حاضر از کمیتهای کیفی آبهای زیرزمینی برای
شبیهسازی و تخمین پارامتر تراز ایستایی آب زیرزمینی ()GWL
استفاده شد .هدف از انجام این تحقیق بررسی و ارزیابی عملکرد
مدلهای هوش مصنوعی و ریاضی در مدلسازی آب زیرزمینی
بود .منطقه مورد نظر در تحقیق ،تاالب میقان واقع در دشت اراک،
در استان مرکزی بود .ورودیهای مدلها ،زمان (،(TDS) ،)t
) )Cl( ،(ECو ( )Salinityبودند .مدلهای هوش مصنوعی ،مدل
 ،SAELMمدل  ،LSSVMمدل  ANFISو مدل  MLRبودند .بعد
از بررسی وتحلیل نتایج مدلسازی ،در قالب  5رویکرد دقت مدلها
بررسی و ارزیابی شد .این ردیکردها عبارت بودند از )1 :بهرهگیری
از نمودارهای شبیهسازی و همبستگی  )2استفاده از شاخصهای
ارزیابی دقت مدلها (شاخصهای  SI ،MAPE ،RMSEو )3 )R2
استفاده از تحلیل عدم قطعیت ویلسون  )4استفاده از نمودارهای
نسبت اختالف خطا و  )5استفاده از نمودارهای توزیع خطا .بعد از
تعریف هر رویکرد و بیان اصول آن در هر قسمت ،به ترتیب
کارآمدترین مدلها در شبیهسازی معرفی گردیدند .در ادامه بر
اساس هر رویکرد ،کلیه نتایج عددی و نموداری بررسی گردید و
مشخص شد که:
 )1بر اساس رویکرد اول نمودارهای شبیهسازی و
همبستگی در شکل ( ) 4به نمایش گذاشته شد .در این نمودارها
با عنایت به مجاورت نمودار پیشبینی نسبت به نمودار مشاهدات،
دقت باالی مدل  SAELMنسبت به سایر مدلها تایید گردید)2 .

بر اساس رویکرد دوم و بهرهگیری از معیارهای سنجش دقت،
مطابق با جدول ( ،)1نتایج شاخصهای سنجش عملکرد نیز برتری
 SAELMمشخص گردید )3 .طبق رویکرد سوم ،نتایج تحلیل
عدم قطعیت ویلسون نیز انجام گرفت (جدول  )2که بر این اساس
عملکرد دستباالی ( )Overestimatedمدل  ANFISو ،MLR
همچنین عملکرد دستپایین ( )Underestimatedمدل SAELM
و  LSSVMدر تخمین پارامتر خروجی تعیین شد .همچنین
کمترین مقادیر قدرمطلق خطای میانگین در پیشبینی برای دو
مدل  SAELMو  LSSVMبه ترتیب با مقادیر  -0/02744و
 -0/1562تعیین گردید )4 .در رویکرد چهارم براساس مفهوم
نسبت اختالف خطا ،طبق نمودارهای شکل  ،5بنا بر تمرکز بیشتر
نقاط محاسبه شده بر اساس مفهوم نرخ اختالف خطا به خط
 DR=1و آرایش خطی دقیقتر این نقاط ،بیشترین دقت به مدل
 SAELMاختصاص یافت )5 .در رویکرد پنجم با استفاده از
نمودارهای توزیع خطا مشخص گردید که در دادههای شبیه سازی
شده توسط مدل  ،SAELMتعداد  30داده در بازه خطای زیر
 ،%10تعداد  9داده در محدود خطای بین  10تا  %20و تعداد 13
داده شبیهسازی شده در محدوده خطای باالی  %20قرار گرفته
است .این نتیجه نسبت به سایر مدلها ،دقت باالتر مدل SAELM
را نشان میدهد .در نهایت و براساس روشهای پنجگانه سنجش
عملکرد مذکور برای مدلهای استفاده شده در این تحقیق ،برترین
مدلها به ترتیب ،مدل  ،SAELMمدل  ،LSSVMمدل  MLRو
مدل  ANFISتعیین میگردد .همچنین در خصوص دقت مدلها،

2749 ...  مدل سازی هيدروليکی منابع آب با استفاده از:پورسعيد و همکاران

Huang et al. 2004; 2012; (

دیگر محققان در این زمینه دارد
.)Barzegar et al. 2018

""هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد

) پژوهشی- (علمی

 تاثیر مستقیم بر دقت مدلها،مشخص شد که بازه تغییرات دادهها
 کلیه یافتههای.و نیز مقدار شاخصهای سنجش دقت دارد
 برتری مدل ماشین،رویکردهای بکار گرفته شده در این تحقیق
 را تأیید نمود که مطابقت با یافتههایSAELM یادگیری نیرومند
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