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Abstract
External source of weather signals is also called
teleconnections that can change weather conditions and thus
affect groundwater resources. The purpose of this study is to
predict the effect of teleconnection patterns on groundwater
level fluctuations in Garmsar plain. Data of observation wells,
climatic parameters of the study area, as well as 16
teleconnection indices from 1993 to 2016 were used for this
study. Gamma test was used to analyze inputs sensitivity and
so determine the optimal combination of inputs. Modeling was
performed with multiple regression as well as multilayer
perceptron artificial neural network (MLP) with two
algorithms of Levenberg-Marquardt and Bayesian. Sensitivity
analysis results of model inputs with gamma test showed that
among the climate parameters of the region, maximum
temperature of Firoozkooh station and also teleconnection
indices of SOI, EA, NP and WP had the most influence among
the selected inputs. Also, the best model is the neural network
method with Bayesian learning algorithm, that in the model
testing stage in Sardareh well, the MSE and the R2 were 0.37
and 0.9 respectively. In well 26, these values were 0.06 and
0.74, respectively. Also, results indicated that the use of
teleconnections indices to predict groundwater level
fluctuations can have effective role in error rate reduction.
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چکیده
سیگنالهای آب و هوایی با منشأ خارجی به نام پیوند از دور نیز میتوانند
موجب تغییرات شرایط آب و هوایی شوند و از این طریق بر روی منابع آب
 پیشبینی تأثیر، هدف از انجام پژوهش حاضر.زیرزمینی تأثیر بگذارند
.الگوهای پیوند از دور بر نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت گرمسار میباشد
 پارامترهای آب و،برای انجام این تحقیق از آمار چاههای مشاهداتی
 شاخص پیوند از دور طی یک دورهی آماری15 هواشناسی منطقه و همچنین
 برای آنالیز حساسیت و تعیین ترکیب بهینه. استفاده گردید1092  تا1075
 مدلسازی با رگرسیون.ورودیها برای مدلسازی از آزمون گاما استفاده گردید
) با دوMLP( چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه
 نتایج آنالیز.مارکوارت و تنظیم بیزین انجام گرفت-الگوریتم لونبرگ
 که از بین پارامترهای،حساسیت ورودیهای مدل با آزمون گاما نشان داد
 پارامتر دمای حداکثر ایستگاه فیروزکوه و شاخصهای،آب و هوای منطقه
 بیشترین تاثیر را در بین ورودهای منتخبWP  وNP ،EA ،SOI پیوند از دور
 روش شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری، همچن ین بهترین مدل.داشتهاند
 مقدار خطایی، که در مرحله آزمون مدل در چاه سردره،تنظیم بیزین میباشد
 این مقدار به ترتیب برابر،55  و در چاه شماره1/9  و ضریب تبیین1/07 برابر
 که استفاده از، همچنین نتایج بدست آمده نشان داد. میباشد1/70  و1/15
شاخصهای دور پیوندی برای پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی
.میتواند تاثیر قابل مالحظهای در کاهش میزان خطا داشته باشد
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، هواشناسی کشاورزی،مهندسی آب- گروه بیابانزدایی، دانش آموخته کارشناسی ارشد-1
. ایران، سمنان، دانشگاه سمنان،دانشکده کویرشناسی
. ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده کویرشناسی، گروه بیابانزدایی، دانشیار-5
. ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده کویرشناسی، گروه بیابانزدایی، استادیار-0
 نویسنده مسئول-*
. امکانپذیر است1099 ( در مورد این مقاله تا پایان پائیزDiscussion) بحث و مناظره

توجه به موارد ذکر شده ،الزم است در یک تحقیق مناسب نسبت به
بررسی تأثیر این شاخصهای پیوند از دور بر نوسانات آب زیرزمینی در
منطقه اقدام گردد و در صورت تأثیر این شاخصها ،در امر پیشبینی
مورد استفاده قرار گیرند ،تا مدیریت بهتری در بخش منابع آب منطقه
حاصل گردد.

 -5مقدمه
آبهای زیرزمینی به عنوان مهمترین منبع در دسترس جهت تأمین
آب موردنیاز در بخشهای مختلف خصوصاً در مناطق خشک و
نیمهخشک میباشد .در حالحاضر ،کمبود آب و از طرف دیگر افزایش
روزافزون مصرف آب در بسیاری از مناطق کشور به دلیل افزایش
جمعیت ،توسعه صنایع و کشاورزی ،به همراه اثرات تغییر اقلیم
( )Yazdani, 2016موجب تنزل کمی و کیفی آبهای زیرزمینی شده
است .از جمله عوامل مهم که کمتر مورد بررسی قرار گرفته و میتواند
در پیشبینی نوسانهای آب زیـرزمینی مؤثر باشد ،عوامل آب و هوایی
بــا منشاء بیرونی است ،که بـا نام پیوند از دور شناخته میشوند
( .)Santo et al., 2014در بخشهای خاصی از اقلیم جهانی،
فرآیندهای خاصی در تعامل بین هواکره و آبکره و سنگکره شکل
میگیرد ،که ویژگی تغییرناپذیر و تکرارناپذیری دارند و چون از نظم
خاصی تبعیت میکنند ،از آنها به عنوان الگو یاد میشود .هیچ
منطقهای از نظر اقلیمی مستقل نیست ،بلکه الگوی اقلیمی غالب در
یک منطقه ،منطقه دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد .اینگونه
تأثیرگذاری به «پیوند از دور» معروف است .بسیاری از این الگوها
ماهیت سیارهای دارند و سراسر اقیانوسها و قارهها را در برمیگیرند و
بسیاری نیز در ارتباط با همدیگر عمل میکنند (.)Asakereh, 2007
پیوند از دور به بیان ساده ،ارتباط عناصر و پدیدههای اقلیمی مانند دما،
فشار سطح دریا و غیره در مناطق دور از هم در سطح کره زمین و در
بازههای زمانی مشخص میباشد ( .)Alijani, 2002این الگوها،
تلفیقی از الگوهای فشار اتمسفری و دمای آب اقیانوسها و دریاها
هستند و قلمرو آنها متفاوت است .تأثیر بعضی از آنها سیارهای است،
مانند النینو 1و النینو-نوسانات جنوبی 5و برخی دیگر مانند نوسانات
اطلس شمالی 0بعد نیمکرهای دارند و بعضی مانند شاخص نوسانات
مدیترانه ،0قلمروی منطقهای دارنـد ( .)NOAA, 2012الگوهای
بزرگمقیاس آب وهوایی مانند النینو-نوسان جنوبی ،نوسانهای
فرکانس پایین را نشان میدهد .اگر تغییرات آنها مرتبط با تغییرات
سفرههای آب زیرزمینی در یک منطقه مشخص باشد ،این نوسانها
اطالعات مفیدی را برای پیشبینی نوسانهای سطح آب زیرزمینی در
طول زمان فراهم میکنند ( .)Tremblay et al., 2011علیرغم
اهمیت آبهای زیرزمینی و اینکه اقلیم حاکم بر ایران در بیشتر نقاط
خشک و نیمهخشک است و مسئله آب با بحران جدی روبهرو است،
مطالعات نسبتاً کمی در ارتباط بین سیستمهای آب زیرزمینی و گردش
جوی بزرگمقیاس مورد بررسی قرار گرفته است .دشت گرمسار در
استان سمنان به دلیل وجود آبرفت مناسب نقش مهمی در توسعه
بخشهای مختلف خصوصاً کشاورزی و صنعت داشته است ،که به
دلیل شرایط ذکر شده با چالش کمبود منابع آب مواجه شده است .با

تحقیقات زیادی بر روی رابطه بین شاخصهای پیوند از دور با
مولفههای چرخه آب در دنیا صورت گرفته است ،که تمرکز عمده آنها
بر روی رابطه شاخصها با بارش ( ;Yar Ahmadi and Azizi, 2007
)Kakapour, 2011; Hejazi Zadeh et al., 2013; Allen, 2017
و دما ( )Alizadeh et al., 2011; Rampelotto et al., 2012بوده
است .تحقیقات صورت گرفته بر روی نوسانات آبهای زیرزمینی
محدودتر بوده ،که عمدتاً یک یا دو شاخص پیوند از دور را مــورد
بررسی قـرار دادهانـد Memar et al. (2013) .در پژوهشی بــا
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی پسانتشار با الگوریتم آموزشی
لونبرگ -مارکوارت ،توانستند تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت سمنان
را با دقت مناسب در بازه زمانی  02ماهه (از دی ماه  1085تا مهرماه
 )1091پیشبینی نمایند ،Bazrafshan and Gorgani (2017) .تأثیر
شاخصهای سیگنال النینو -نوسانات جنوبی را بر تغییرات تراز آبهای
زیرزمینی در طی دورهی آماری  1980-5111در استان هرمزگان
بررسی کردند ،نتایج نشان داد ،که شاخص چند متغیره النینو-نوسانات
جنوبی ،2به عنوان مؤثرترین شاخص میباشد،Dong et al. (2014) .
تغییرات فصلی و ساالنه سطح آب زیرزمینی در دشت کوماتو در ژاپن
را مورد بررسی قرار داده و ارتباط احتمالی آنها را با شاخصهای
اقلیمی و النینو و النینا مورد تحلیل قرار دادند .بررسی نتایج نشان داد،
که سطح آب در آبخوان همبستگی منفی زیادی با دمای هوا و
همبستگی مثبت با بارندگی و نوسانات سطح دمای دریا دارد .سریهای
زمانی هیدرولوژیکی بارش و آب زیرزمینی طی سالهای  1951تا
 5118در شمال چین برای تحلیل روند و تحلیل طیفی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد ،نوسانهای کوتاهمدت در فرکانس
 7-5سال ،همبستگی قوی با شاخص النینو-نوسانات جنوبی دارد
( .)Guoliangcao and Zheng, 2015مطالعهای تأثیر الگوهای پیوند
از دور و تغییرات بین دههای بر سطح آب زیرزمینی و بارندگی و دما را
در کانادا مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد ،که بارش محرک
اصلی تغییرات سطح آب زیرزمینی بوده و تغییرات سطح آب زیرزمینی
عمدتاً تحت تأثیر نوسانات اطلس شمالی و نوسانات قطبی 5قرار دارد و
اینکه کاهش دمــا باعث افزایش سطح آب زیرزمینی میشود
(،Upmanulall and Russo (2017) .)Tremblay et al., 2011
تغییرات اخیر در آبهای زیرزمینی در ایاالت متحده آمریکا و ارتباط
آنها با شاخصهای تغییرات اقلیمی و بارش ساالنه را بررسی کردند،
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دارد و همچون دیگر بخشهای جنوبی استان سمنان ،در تابستان،
هوای بیابانی و گرم و خشک و در زمستان ،هوای سرد دارد .میانگین
درجه حرارت ساالنه 17/8 ،درجه سانتیگراد و متوسط بارش ساالنه
آن  119/2میلیمتر میباشد .متوسط تبخیر ساالنه بالغ بر 5209
میلیمتر در سال و متوسط رطوبت نسبی 02/7 ،درصد است.

که نتایج نشان میدهد ،تغییرات سطح آب زیرزمینی مربوط به تغییرات
اقلیمی موجود در جهان است .بررسی اثرات شاخصهای پیوند از دور
بر تغییرات سطح آب زیرزمینی در کشور کمتر صورت گرفته است و
تحقیق حاضر می تواند اطالعات مفیدی را در این بخش مهیا نماید.
هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات شاخصهای پیوند از دور بر
نوسانات سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت گرمسار سمنان میباشد.
که بتواند موجب کاهش عدم قطعیت در پیشبینی نوسانات آبهای
زیرزمینی گردد و تقویت برنامهریزی در جهت تأمین آب در منطقه
شود.

 -0-0دادههای مورد استفاده

با بررسیهای انجام شده ،آمار دما ،بارندگی ،تبخیر و دبی در مقیاس
ماهانه طی سالهای  1075تا  1092از سازمان آب منطقهای و
همچنین سازمان هواشناسی اخذ گردید .پیشپردازش و کنترل همگنی
دادهها انجام شد .با بررسی چاههای مشاهداتی در منطقه و با توجه به
هدف از انجام این تحقیق ،دو چاه سردره و شماره  55انتخاب گردید.
در شکل  ،1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه و در جدول ،1
مشخصات آنها آورده شده است.

 -0مواد و روشها
 -5-0منطقه مورد مطالعه

شهرستان گرمسار در استان سمنان واقع است ،که از شمال به
شهرستان دماوند ،از جنوب به شهرستانهای اردستان و کاشان ،از
شرق به شهرستان سمنان و از غرب به شهرستانهای ورامین و قم
محدود میشود .دشت گرمسار با مساحتی بالغ بر  07271هکتار مابین
طولهای´ 25°10و´ 25°02شرقی و عرضهای ´ 02° 7و ´02°15
شمالی واقع شده است (شکل  .)1در شمال منطقه ،کوههای البرز
مرکزی مشاهده میشود ،که رود حبلهرود با حفر درهای از آنها خارج
شده و مخروط افکنه گرمسار را شکل داده است .این دشت ،بخشی از
فالت مرکزی ایران است و آب وهوایی مشابه با سایر نقاط این فالت

به منظور ارزیابی تأثیر استفاده از شاخصها و الگوهای پیوند از دور بر
نوسانات سطح آب زیرزمینی منطقه ،از شانزده شاخص پیوند از دور
شامل شاخص نوسانات اقیانوس اطلس شمالی ،شاخص شمال اقیانوس
آرام ،7شاخص نوسانات شمالی ،8شاخص غرب اقیانوس آرام ،9شاخص
تغییرات دههای اقیانوس آرام ،11الگوی شمال اقیانوس آرام ،11الگوی

Fig. 1- Location of the study area and selected stations

شکل  -5موقعیت محدوده موردمطالعه و ايستگاههای منتخب
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 yi ∈ Rدر نظر گرفته شود ،فرض میشود ،که بردارهای  xقابلیت
پیشگویی عوامل مورد استفاده مؤثر در خروجی  yرا داشته باشد .فرض
میشود رابطه در این حالت به شکل زیر باشد:
y = f (xi,…. xm ) + r
()1
که در آن  ،fتابع هموار کننده و  ،rمتغیر تصادفی است ،که بیانگر نوفه
میباشد .آماره گاما ،C ،بیانگر تخمین واریانس خروجی مدل می باشد.
آماره گاما بر اساس ] N[i,Kکه K ،امین ) (1 ≤ k ≤ pنزدیکترین
همسایه ( xn {i, k} ،)1 ≤ k ≤ pبرای هر بردار ()1 ≤ i ≤ M
میباشد ( pتعداد نقاط همسایه K ،تعداد همسایگی مطابق با آماره گاما
با بعد  Nو  Iطول بردار ورودی) .بنابراین ،میتوان آماره گاما را بر
اساس تابع  δاز بردارهای ورودی بدست آورد:

شرقی-غربی اقیانوس اطلس روسیه ،15الگوی حارهای جنوب اقیانوس
اطلس ،10الگوی قطبی اوراسیا ،10شاخص انتقالی نینو ،12شاخص چند
متغیره النینو -نوسانات جنوبی ،الگوی اطلس شرقی ،15الگوی حارهای
شمال اقیانوس اطلس ،17الگوی نوسانات اطلس شمالی جونز،18
نوسانات دههای اقیانوس آرام ،19شاخص دوقطبی اقیانوس اطلس51
(جدول  )5استفاده گردید ( .)Yazdani and Zolfaghari, 2016این
دادهها از بخش علوم فیزیکی بخش مدیریت اقیانوسی و اتمسفری
آمریکا اخذ شده است .این دادهها مطابق با سری زمانی دادههای
هواشناسی و هیدرومتری بررسی و استفاده شده است.
 -5-0آنالیز حساسیت و تعیین تركیب بهینه ورودیها با آزمون

M

05

گاما

()5

آزمون گاما ،یک روش غیرمتغیری است و نتایج آن صرفنظر از
روشهای خاص برای مدلسازی به کار برده میشود .با این آزمون،
مقدار میانگین مربعات خطای مدل پیش از استفاده محاسبه و ترکیب
بهینه متغیرهای ورودی شناسایی میشود .بنابراین ،آزمــون گاما را
میتــوان بــه عنوان ابـزاری مناسب بــرای یــافتن بهترین
تــرکیب از متغیرهای ورودی بــه مــدل غیرخطی در نظر گرفت
( .)Sharifi et al., 2013اگر مجموعهای از دادههای مشاهداتی را به
شکل
}) {(xi , yi , 1 ≤ i ≤ Mداشته باشیم و بردارهای ورودی xi ∈ Rm
بـــردارهایی با ابعاد  mباشند (و با طول  )Mو مطابق آن خروجــیها

1
2
)∑|xN(i,k) − xi | , (1 ≤ K ≤ p
M

= )δM (k

i=1

در رابطه فوق |  |… .بیانگر فاصله اقلیدسی است و تابع گامای مطابق
با مقادیر خروجی عبارتست از:
M

()0

1
2
= )γM (k
)∑|yN(i,k) − yi | , (1 ≤ K ≤ p
2M
i=1

که در آن ) yN(i,kمقادیر  yبرای  kامین نزدیکترین همسایه برای xi

در معادله ( )5میباشد .برای محاسبه  ،Cخط رگرسیون حداقل مربعات
برای نقاط  δm(k) , γM (k) , Pایجاد کرد:
γ = Aδ + τ
()0

Table 1- Characteristics of selected observation stations and wells

جدول  -5مشخصات ايستگاهها و چاههای مشاهداتی منتخب
Description

Elevation

Longitude

Latitude

Station name

No.

Observation well

845/75

36.52

35.24

Observation well

826.59

52.64

35.26

Synoptic
Evaporation gage
Hydrometry
Hydrometry
Synoptic

825
800
1040
2050
1975

52.16
52.43
52.25
52.43
52.83

35.12
35.15
35.18
35.20
35.91

Sardarreh
road km 26
Semnan
Garmsar
Dehnamak
Bonkouh
Tange rameh
Firuzkouh

1
2
3
4
5
6
7

Table 2- The studied teleconnection indices

جدول  -0شاخصهای پیوند از دور مورد مطالعه
Sign
) (P/Eیا )(POL
)(TNI
)(MEI
()EA
)(TNA
( )NAO Jones
()AMO
)(TAD

Index
Eurasian Polar Pattern
Transitional Nino Index
ENSO Multivariate Index
Eastern Atlas Pattern
Tropical pattern of the North Atlantic
Pattern of North Atlantic Fluctuations
Decadal fluctuations of Pacific ocean
Atlantic dipole index

Sign
()NAO
()PNA
()NOI
()WP
()PDO
()NP
()EA/WR
()TSA

Index
North Atlantic Index
North Pacific Index
North Oscillation Index
Western Pacific Index
Decadal fluctuations of Pacific ocean
North Pacific pattern
East/West Atlantic pattern of Russian
Tropical pattern of the South Atlantic
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در رابطه فوق  ،γمتغیر وابسته ،δ ،متغیر مستقل ،τ ،عرض از مبدا خط
رگرسیون و  ،Aشیب خط رگرسیون می باشد .عرض از مبدأ خط
رگرسیون فوق برابر مقدار آزمون گاما و شیب بیشتر آن بیانگر پیچیدگی
بیشتر مدل میباشد .همچنین مقدار خطای آن هرچه به عدد صفر
نزدیکتر باشد ،با اطمینان استاندارد بیشتری میتوان مقدار گاما را
نشاندهندهی اختالل موجود در دادهها دانست .میتوان استاندارد بودن
نتایج را با شاخص  Vبه صورت زیر بیان کرد که در آن )،σ2(y
واریانس خروجی  yاست (:)Moghaddamnia et al., 2009
τ
()2
=V

الگوريتم لونبرگ -ماركوارت ( :)LMاین روش تغییر یافته
الگوریتم کالسیک نیوتن است ،که به علت سرعت باالی آن برای
پیداکردن راه حلی مناسب برای مسائلی که نیاز به کمینهسازی دارند،
به کار میرود و نتایج آن عموماً بسیار نزدیک به مینیمم خطا میباشد
و به دلیل ساختارهایی که در این الگو استفاده میشود ،نتایج قابل
قبولتری ارائه کردند .این روش یک تقریب برای ماتریس هیزن در
تغییر وزنها مانند روش نیوتن در نظر میگیرد:
T
xk−1 = xk − [J + μI]−1 JT + e
()5
در رابطه فوق ،X ،وزنهای شبکه عصبی ،K ،تعداد تکرار ،T ،نشانگر
ماتریس ،J ،ترانهاده ژاکوبین در  xkمیباشد ،μ ،عددی است که
فرآیند آموزش را کنترل میکند و  ،eبردار خطای باقیمانده است
(.)Pradhan et al., 2019

)σ2 (y

در آزمون گاما هر ورودی به ترتیب حذف میگردد ،تا اثر آن در ترکیب
مشخص شود .ورودی که آماره گامای آن نسبت به گامای کل ترکیب
بیشتر شود ،ورودی موثر شناخته میگردد .از طرفی هر چقدر شاخص
 Vبزگتر باشد ،بیانگر این است ،که تاثیر آن پارامتر بر مدل مؤثرتر بوده
و استفاده از آن در مدل باعث ساختار مناسبتری میشود .مقادیر
آزمون گاما برای سه سناریوی مختلف از ترکیبات ممکن ورودیها
تعیین گردید .سناریوی اول شامل شاخصهای پیوند از دور ،سناریوی
دوم شامل پارامترهای اقلیمی و سناریوی سوم ترکیبی از سناریوی اول
و دوم میباشد.

الگوريتم تنظیم بیزين ( :)BNتنظیم بیزین الگوریتمی است ،که
به طور اتوماتیک مقادیری مناسب برای پارامترهای تابع قرار میدهد.
در این روش ،وزنها و بایاسهای شبکه ،متغیرهایی تصادفی با
توزیعهایی ویژه فرض میشوند .مزیت این الگوریتم در این است ،که
اندازه شبکه بر روی نتایج آن تأثیر کمی خواهد داشت .ساختار یک
شبکه بیزین در واقع یک نمایش نموداری از اثرات متقابل متغیرهایی
است ،که باید الگوبندی شوند و عالوه بر اینکه کیفیت رابطه بین
متغیرهای مسأله را نشان میدهد .روش تنظیم بیزین میتواند جهت
بهبود توانایی شبکه عصبی و آموزش تابع که بصورت زیر نشان داده
شده است ،استفاده شود ،EW .مجموع مربعات وزنهای شبکه و ،ED
مجموع مربعات باقیمانده بین پاسخ شبکه و تابع هدف میباشد α .و ،β
متغیرهای تنظیم تابع هدف می باشند .نکته اساسی روش تنظیم این
است ،که متغیرهای تابع هدف را چگونه از طریق دادههای آماری
بیزین انتخاب و بهینه نماید (:)Guzman et al., 2019
F = αEw + βED
()7
اگر  αو  βبه عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شوند ،رابطه
بیزین بهصورت زیر در خواهد آمد:

 -0-0مدلسازی پیشبینی نوسانات سطح آب زيرزمینی

برای مدلسازی نوسانات سطح آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه،
دادههای ورودیهای منتخب پس از آزمون گاما به سه بخش آموزش
یا کالیبراسیون ،آزمایش و آزمون یا صحتسنجی تفکیک گردیدند .با
توجه به طول دوره آماری موجود 51 ،درصد دادهها برای آموزش و 51
درصد دادهها برای آزمایش و  51درصد برای بررسی کارایی مدل
(آزمون) اختصاص داده شدند .مدلسازی در سه سناریو با سه مدل
رگرسیون چندگانه 55و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه 50با
دو الگوریتم آموزشی انجام گرفت.
رگرسیون چندگانه :رگرسیون چندگانه در واقع توسعه یافته از
رگرسیون خطی ساده است ،که برای پیشبینی متغیرهای مد نظر با
استفاده از متغیرهای مستقل بهکار میرود .در تحقیق حاضر از روش
ورود همزمان( 50که تمام متغیرها به عنوان ورودی در معادله شرکت
میکنند) برای ارائه مدل مناسب رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

)P(D|α, β, M)P(α, β|M
()8
)P(D|M
که در آن  ،Dبیانگر دادههای آموزش ،M ،مدل شبکه و ،W

= )P(∝, β |D, M

نیز وزن
شبکه میباشد .با توجه به قانون بیزین ،اگر  αو  βاز توزیع یکنواخت
تبیعت کنند ،در این صورت احتمال زمانی ) P(D|α, β, Mبیشترین
مقدار خواهد شد و احتمال توزیع اولیه  αو  βدر معادله نیز به باالترین
مقدار خود خواهد رسید .مقادیر  αو  βتغیییر خواهند کرد ،تا مقادیر
بهینه توزیع اولیه بهدست آید و مقدار ( Fرابطه  )0نیز بهروز میگردد.
در نهایت آموزش شبکه آنقدر تکرار خواهد شد ،تا به همگرایی مطلوب
برسد.

شبکه عصبی مصنوعی :برای انجام این تحقیق از روش شبکه
عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه مبتنی بر دو ساختار آموزشی با
الگوریتم لونبرگ -مارکوارت 52و تنظیم بیزین 55استفاده شده است.
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مطالعه آورده شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده برای چاه سردره
آماره گاما برای کل ترکیب 1/110 ،بهدست آمده است .متغیرهای مؤثر
در این روش متغیرهایی هستند ،که با حذف آنها از ترکیب آماره گاما
نسبت به گامای کل بیشتر میشود .از بین پارامترهای اقلیمی و
هیدرومتری منتخب ،پارامترهای دبی ماهانه ایستگاههای بنکوه و تنگ
رامه و دمای حداکثر ایستگاه های فیروزکوه و ده نمک تأثیرگذار بودهاند
و دمای حداکثر ایستگاه فیروزکوه با گامای  1/102موثرترین ورودی
میباشد .از بین شاخصهای پیوند از دور مورد استفاده ،شاخصهای
 WP ،EA ،PNA ،MEI ،SOI ،TNIو  NPاثرگذار بوده و شاخصهای
 SOIو  EAبا گامای  1/159بیشترین تاثیر را داشتهاند .حداقل دمای
فیروزکوه با گامای  ،1/100کمترین تاثیر را در بین پارامترهای اقلیمی
و شاخص دور پیوندی  EA/WRبا گامای  ،1/158کمترین تأثیر را از
بین شاخصهای پیوند از دور داشته است.

 -0-0معیار ارزيابی خطا و كارايی مدل :در این تحقیق دو
معیار به منظور کارایی و خطای هر شبکه و توانایی آن برای پیشگویی
دقیق و برای تعیین بهترین ساختار مدل و مقایسه آن در جهت انتخاب
بهترین روش و ساختار استفاده شد ،که شامل ریشه متوسط مربع
خطا 57و ضریب تببین 58میباشد.
 -5نتايج و بحث
 -5-5تعیین تركیب بهینه متغیرها با استفاده از آزمون گاما

تعیین ترکیب بهینه ورودیها برای مدلسازی با استفاده از روش آزمون
گاما انجام شد .در این روش ،هر چه مقدار گامای متغیر ورودی بیشتر
باشد ،آن متغیر سهم بیشتری در توضیح متغیر وابسته خواهد داشت.
در جدول  ،0نتایج آزمون گاما برای دو چاه  55و سردره در منطقه مورد

Table 3- Results of the Gamma test for determination of effective input compounds for Sardarreh and
Kilometer 26 Wells

جدول  -5نتايج آزمون گاما در تعیین تركیبهای ورودی مؤثر برای چاه سردره و چاه كیلومتر 08
omitted variable of the Combination

Combination number

Gamma amount
Sardarreh well
Well No. 26
0.104
0.0386

–

1

0.0297

0.07

baransanjibonekoh

2

0.033

0.095

baransanjigarmsar

3

0.0329

0.14

hydrometribonekoh

4

0.0431

0.124

hydrometritangerameh

5

0.0464

0.135

TMAXfir

6

0.0392

0.033

TMinfir

7

0.0167

0.0684

Tmeandehnamak

8

0.0261

0.1184

Tmaxdehnamak

9

0.0196

0.076

Tmindehnamak

10

0.032

0.104

ETdehnamak

11

0.0248

0.088

NAO

12

0.0149

0.096

PDO

13

0.0294

0.118

TNI

14

0.0386

0.099

NOI

15

0.027

0.129

SOI

16

0.0437

0.12

MEI

17

0.0167
0.0386
0.0248

0.0687
0.099
0.088

EA/WR
)NAO (Jones
POL

18
19
20

0.0149

0.096

TAD

21

0.0294

0.118

PNA

22

0.027

0.129

EA

23

0.0437

0.12

WP

24

0.0261

0.1184

NP

25

0.0196

0.076

AMO

26

0.032

0.104

TNA

27
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از دور ،بیشترین نسبت  Vمربوط به شاخصهای  SOIو  EAبرابر
 1/225میباشد.

برای چاه  ،55آماره گاما برای کل ترکیب برابر  1/1085بهدست آمده
است و از بین پارامترهای اقلیمی و هیدرومتری منتخب ،پارامترهای
دبی ماهانه ایستگاه تنگ رامه ،دمای حداکثر و دمای حداقل ایستگاه
فیروزکوه تأثیرگذار بودهاند ،بطوریکه دمای حداکثر دمای ایستگاه
فیروزکوه با گامای  ،1/1050مؤثرترین پارامتر ترکیب میباشد .از بین
شاخصهای پیوند از دور ،شاخصهای  MEIو  WPاثرگذاری بیشتری
داشتهاند و گامای آنها برابر  1/1007میباشد .متوسط دمای دهنمک با
گامای  1/1157کمترین تأثیر را در بین پارامترهای اقلیمی و
شاخصهای دور پیوندی  PDOو  TADبا گامای  ،1/1109کمترین
تاثیر را بین شاخصهای پیوند از دور داشته است .در شکلهای  5و ،0
مقادیر نسبت  Vبرای ورودیهای منتخب دو چاه مورد بررسی ارائه
شده است .بر اساس نتایج بدست آمده ،با استفاده از تمام متغیرها
بهعنوان ورودی ،نسبت  Vبرای چاه سردره برابر  1/017خواهد شد.
در این ایستگاه ،بیشترین میزان این نسبت مربوط به پارامتر دبی ماهانه
ایستگاه بنکوه به میزان  1/250میباشد .شاخصهای  SOIو  EAاز
بین شاخصهای پیوند از دور مورد بررسی ،دارای بیشترین میزان
نسبت  Vبرابر  1/218میباشند .در چاه  ،55نسبت کل  Vبرابر با
 1/000محاسبه شده است .در این ایستگاه نیز بیشترین مقدار  Vمتعلق
به دبی ماهانه ایستگاه بنکوه به میزان  1/298و سپس دبی ماهانه
ایستگاه تنگ رامه به میزان  1/258میباشد .از بین شاخصهای پیوند

 -0-5مدلسازی نوسانات آبهای زيرزمینی

برای مدلسازی نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاههای مورد مطالعه
از  0سناریو برای متغیرهای ورودی منتخب برگرفته از نتایج آزمون
گاما در مدل استفاده شد .در سناریوی اول ،پارامترهای ورودی مدل
شامل پارامترهای اقلیمی و هیدرومتری ،در سناریوی دوم ،پارامترهای
وروی شامل شاخصهای پیوند از دور و در سناریوی سوم یا ترکیبی،
ورودیهای مدل شامل پارامترهای اقلیمی ،هیدومتری و شاخصهای
پیوند از دور بودند .برای پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی از مدل
رگرسیون خطی چندگانه و دو روش شبکه عصبی یکی با الگوریتم
آموزشی لونبرگ -مارکوات و دیگری الگوریتم آموزشی تنظیم بیزین
استفاده گردید .برای آموزش شبکه عصبی برای دو الگوریتم استفاده
شده ،تعداد تکرار  11111و حداکثر تعداد عناصر پردازشگر در الیههای
مخفی  15عدد تعیین شد .تعداد بهینه الیه مخفی در هر ساختار با
استفاده از روش سعی و خطا و از یک تا  15الیه مورد بررسی قرار
گرفت و با توجه به معیار خطا ،بهترین تعداد الیههای مخفی مشخص
گردید.

0.6
0.5
0.4

Sardarreh

0.2
0.1
0

Input
Fig. 2- V ratio changes for selected entrances in well Sardarreh
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V Ratio
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Fig. 3- V ratio changes for selected inputs in well 26

شکل  -5تغییرات نسبت  Vبرای ورودیهای منتخب در چاه 08

آزمون 1/19 ،با ضریب تبیین  1/75میباشد .با الگوریتم تنظیم بیزین،
مقدار خطا  1/15با ضریب تبیین  1/70در مرحله آزمون بدست آمد،
که بیانگر بهترین مدل در این سناریو میباشد.

در جدول  ،0مقدار خطا و ضریب تببین مدلها در چاه  55آورده شده
است .در سناریوی اول ،رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان دادهها
در دو مرحله و آموزش انجام گرفت .بر اساس نتایج بهدست آمده ،مقدار
خطا در مرحله آزمون برابر  0/9و ضریب تبیین 1/02 ،بهدست آمد.
استفاده از شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ -مارکوات ،میزان خطا را
تا  1/11در مرحله آزمون کاهش داد .در شبکه عصبی با الگوریتم
آموزشی تنظیم بیزین میزان خطا برابر  1/1و ضریب تببین  ،1/09در
مرحله آزمون و میزان خطا در مرحله صحتسنجی  1/1محاسبه گردید.
بنابراین ،در سناریوی اول بهترین مدل محسوب میشود .در سناریوی
دوم ،که تنها از شاخصهای پیوند از دور مؤثر در مدل استفاده گردید،
استفاده از رگرسیون چندمتغیره با روش ورود همزمان متغیرها ،خطایی
(ریشه متوسط مربع خطا) برابر  0/2در مرحله آزمون تولید میکند .با
استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در دو الگوریتم لونبرگ-
مارکوات و تنظیم بیزین ،مقدار خطا به ترتیب برابر با  1/10و 1/5
میباشد ،که نسبت به سناریوی اول خطای بیشتر و ضریب تبیین
کمتری دارد .در این سناریو ،الگوریتم لونبرگ -مارکوات کمترین خطا
را دارد .در سناریوی سوم ،که کلیه پارامترهای موثر در مرحله
مدلسازی استفاده شدند ،در روش رگرسیون چندگانه مقدار خطا در
مرحله آزمون به  0/5میرسد ،که البته ضریب تبیین بیشتری ()1/20
نسبت به دو سناریوی اول در این روش دارد .در روش شبکه عصبی با
الگوریتم لونبرگ -مارکوات ،مقدار خطا (ریشه متوسط مربع خطا) برای
دو مرحله آموزش و صحتسنجی برابر  1/10و  1/18بوده و در مرحله

در جدول  ،2مقدار خطا و ضریب تعبیین مدلهای منتخب برای
پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاه سردره آورده شده است.
براساس نتایج بهدست آمده در سناریوی اول و روش ورود همزمان
رگرسیون چند متغیره ،مقدار خطا در مرحله آزمــون برابر  5/5و
ضریب تبیین  1/7بهدست آمد .استفاده از شبکه عصبی با الگوریتم
لونبرگ-مارکوات ،میزان خطا را تا  0/10در مرحله آزمون کاهش داد،
در حالی که در الگوریتم آموزشی تنظیم بیزین ،میزان خطا برابر  5/1و
ضریب تببین 1/22 ،محاسبه گردید .در سناریوی دوم ،نتایج مدلسازی
با رگرسیون چندمتغیره ،خطایی برابر  5/8در محله آزمون با روش ورود
همزمان دادهها ایجاد کرد.
در شکل  ،0مقادیر تخمینی و مشاهداتی سطح آب زیرزمینی در چاه
کیلومتر  55و چاه سردره با استفاده از رگرسیون چندگانه در دو مرحله
آموزش و آزمون ارائه شده است .با استفاده از روش شبکه عصبی
مصنوعی در دو الگوریتم لونبرگ -مارکوات و تنظیم بیزین مقدار خطا
برابر با  1/90و  1/85به ترتیب میباشد ،که نسبت به سناریوی اول
خطای کمتر و ضریب تبیین بیشتری دارد.
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ورودی دادهها مورد بررسی قرار گرفت .برای انتخاب پارامترهای
ورودی مؤثر مدل از روش آزمون گاما استفاده گردید .بر اساس نتایج
بهدست آمده در چاههای منتخب ،پارامترهای دمای حداکثر و دبی
ایستگاه بنکوه ،متغیرهای آب و هوایی مؤثری در مدل میباشند.
همچنین مشخص شد برخی از شاخصهای پیوند نیز مؤثر بودهاند ،که
از مهمترین آنها میتوان به  EA ،MEI ،SOIو  WPاشاره نمود.
بررسی مقادیر نسبت  Vدر بین پارامترهای ورودی منتخب نیز حاکی
از تأیید اثرگذاری مثبت این ورودیها میباشد .باید در نظر داشت ،که
نسبت  Vبا واریانس تابع هدف (رابطه  )2نسبت معکوس دارد ،هرچه
واریانس تابع هدف بیشتر باشد ،نسبت  Vکوچکتر است و مفهوم آن
این است ،که ورودی مد نظر در ترکیب تأثیر کمتری دارد .در واقع
ورودیهایی مانند  SOIباعث کاهش واریانس پیشبینی نوسانات
سطح آب زیرزمینی درچاه سردره میشوند ،در نتیجه نسبت  Vافزایش
مییابد .از طرفی استفاده از شاخص دور پیوندی  NAOدر این چاه،
واریانس پیشبینی افزایش و نسبت  Vکاهش می یابد و اثرگذاری آن
در مدل کمرنگ خواهد بود.

در سناریوی سوم ،استفاده از تمام متغیرهای مؤثر ورودی به مدل
رگرسیون چندگانه ،تغییری در کاهش میزان خطا در مرحله آزمون
نداشته است ،اما با الگوریتم لونبرگ -مارکوات ،مقدار خطا (ریشه
متوسط مربع خطا) در دو مرحله آموزش و صحتسنجی به ترتیب برابر
با  1/59و  1/55و در مرحله آزمون برابر با  1/17با ضریب تبیین 1/55
در بهترین حالت اجرای مدل بهدست آمد .استفاده از الگوریتم آموزشی
تنظیم بیزین ،میزان خطا را کاهش داده است ،بطوریکه میزان خطا
در مرحله آموزش و صحتسنجی به  1/11و  1/50رسیده است و در
مرحله آزمون برابر  1/07با ضریب تبیین  1/9میباشد .بنابرایــن در
سه سناریوی مــورد بــررسی در چـاه سردره ،مــدل شبکه عصبی
بــا الگوریتم آموزشی تنظیم بیزین کارآیی بهتری نشان داده است
(شکلهای  2و .)5
 -0نتیجهگیری
در این تحقیق پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دو چاه در
محدوده ی جنوب شهر سمنان با استفاده از سه مدل و سه سناریوی

Table 4- Error rate and coefficient of determination of selected models from the top parameters in well 26

جدول  -0میزان خطا و ضريب تعیین مدلهای منتخب حاصل از پارامترهای برتر در چاه 08
RMSE

R2

stage

method

3.5

0.47

training

Enter

3.9

0.35

test

0.042

0.74

training

0.171
0.106

0.25
0.30

validation
test

0.078

0.54

training

0.082
0.095

0.47
0.39

validation
test

3.8

0.5

training

4.2

0.4

test

0.014

0.97

training

0.061
0.141

0.89
0.75

validation
test

0.005

0.99

training

0.079
0.201

0.56
0.69

validation
test

3.4

The LevenbergMarquardt algorithm

model
Multivariate
regression

Input variables
Climatic and
hydrometric parameters

neural network

Bayesian regulation
algorithm

Enter
The LevenbergMarquardt algorithm

Multivariate
regression

teleconnection

neural network

Bayesian regulation
algorithm

0.58

training

Enter

Multivariate
regression

3.3

0.53

test

0.038

0.80

training

The LevenbergMarquardt algorithm

neural network

0.082
0.074

0.72
0.69

validation
test

0.003

0.98

training

0.06
0.059

0.88
0.69

validation
test

Bayesian regulation
algorithm
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Hybrid

Table 5- Error rate and coefficient of determination of selected models from top parameters in well
Sardarreh

جدول  -0میزان خطا و ضريب تعیین مدلهای منتخب حاصل از پارامترهای برتر در چاه سردره
RMSE

R2

Stage

Method

6

0.84

Training

Enter

6.2

0.7

test

0.95

0.72

training

2.51
3.132

0.33
0.21

validation
test

0.661

0.77

training

1.238
2.1

0.75
0.55

validation
test

6.6

0.31

training

6.8

0.3

test

0.429

0.90

training

1.238
0.929

0.77
0.79

validation
test

0.338

0.88

training

0.779
0.82

0.74
0.75

validation
test

6

0.89

training

6.3

0.75

test

0.285

0.91

training

0.633
1.072

0.77
0.66

validation
test

0.105

0.96

training

0.633
0.368

0.81
0.90

validation
test

Model
Multivariate
regression

The LevenbergMarquardt algorithm

Input variables
Climatic and hydrometric
parameters

neural network

Bayesian regulation
algorithm

Multivariate
regression

Enter

The LevenbergMarquardt algorithm

teleconnection

neural network

Bayesian regulation
algorithm

Multivariate
regression

Enter

The LevenbergMarquardt algorithm

hybrid

neural network

Bayesian regulation
algorithm

گفت شاخصهای پیوند از دور میتوانند باعث کاهش خطای پیشبینی
مدل شوند .در چاه سردره ،استفاده از پارامترهای اقلیمی در بهترین
مدل ،خطایی برابر  5/1دارد ،اما استفاده از شاخصهای پیوند از دور به
تنهایی در مدل میتواند خطا را نسبت به سناریوی اول کاهش دهد.
چنانچه به متغیرهای سناریوی اول شاخصهای دور پیوندی اضافه
شود ،مقدار خطا به مقدار  1/07کاهش و ضریب تببین به  1/9افزایش
مییابد و میزان خطا نسبت به سناریوی اول بیشتر از  0/5برابر کاهش
مییابد .بنابراین ،میتوان گفت استفاده از شاخصهای پیوند از دور
برای پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه
میتواند میزان خطا را کاهش دهد و کارآیی مدل را ارتقاء دهد .البته
نتایج بدست آمده از تحقیقات دیگر در این زمینه بیانگر تأثیر این
شاخصها بر افزایش کارآیی پیشبینی سطح آب زیرزمینی میباشد
( Tremblay et al., 2011; Dong et al., 2014; Bazrafshan et
.)al., 2017; Holman et al., 2018

بنابراین با استفاده از آماره گاما و نسبت  Vمیتوان خطای پیشبینی
مدل را مشخص و ترکیب بهینه را برای پیشبینی نوسانات سطح آب
زیرزمینی تعیین نمود .با بررسی مدلهای منتخب مشخص گردید ،که
مدل شبکه عصبی با توجه به توانایی آن در تبیین روابط غیرخطی از
کارآیی بهتری در پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاههای
منتخب برخـوردار است .همچنین الگوریتم یادگیری تنظیم بیزین
نسبت بــه الگوریتم یادگیری لونبرگ -مارکوات در کلیه سناریوها
(بهجز سناریوی دوم در چاه  )55از دقت بیشتر و خطای کمتری
برخوردار بود .بررسی نتایج بدست آمده حاکی از این است ،که در چاه
 ،55استفاده از سناریوی دوم که تنها از شاخصهای پیوند از دور به
عنوان ورودی استفاده میکند ،میزان خطا را نسبت به سناریوی اول
در هر دو الگوریتم شبکه عصبی بیشتر می کند .این درحالی است ،که
اگر به سناریوی اول ،شاخصهای پیوند از دور اضافه گردد ،میزان خطا
با بهترین مدل از  1/1به  1/15کاهش و ضریب تبیین به  1/70افزایش
میباید .در واقع ،میزان خطا  1/0کاهش مییابد .بنابراین ،میتوان
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Fig. 4- Estimated and observed ground water level in 26 (a) and Sardareh Well (b) using multiple regression
in the training and test stages

) با استفاده از رگرسیونb( ) و چاه سردرهa( 08  مقادير تخمینی و مشاهداتی سطح آب زيرزمینی در چاه كیلومتر-0 شکل
چندگانه در دو مرحله آموزش و آزمون
10- Decadal fluctuations of Pacific Ocean (PDO)
11- North Pacific pattern (NP)
12- East/West Atlantic Pattern of Russian (EA/WR)
13- Tropical Pattern of the South Atlantic (TSA)
14- Eurasian Polar Pattern (PE)
15- Transitional Nino Index (TNI)
16- Eastern Atlas Pattern (EA)
17- Tropical Pattern of the North Atlantic (TNA)
18- Pattern of North Atlantic Fluctuations (NAO Jones)
19- Decadal fluctuations of Pacific Ocean (AMO)
20- Atlantic Dipole Index (TAD)
21- Gamma Test
22- Multiple Regression
23- Multilayer Perceptron of Artificial Intelligent
Networks
24- Enter Method
25- Levenberg-Marquardt Algorithm
26- Bayesian Regulation Algorithm
27- Root Mean Square Error (RMSE)
28- Coefficient of Determination

 استفاده از این شاخصها پس از بررسیهای اولیه میتواند،بنابراین
باعث کاهش خطای پیشبینی شود و بهتر است از آنها در مدلسازی
 افزایش کارآیی پیشبینی نوسانات آب زیرزمینی میتواند.استفاده شود
کمک شایانی به مدیران و بهرهبردارن منابع آب خصوصاً آبهای
زیرزمینی نماید و تصمیمگیریها در بخش آب از پشتوانه قویتری
 استفاده از سایر شاخصهای پیوند از دور همراه با.برخوردار گردد
.روشهای دیگر مدلسازی میتواند در تحقیات آتی مدنظر قرار گیرد
پینوشتها
1- El Nino
2- El Nino-Sothern Oscillation (ENSO)
3- North Atlantic Oscillation (NAO)
4- Mediterranean Oscillation Index (MOI)
5- ENSO Multivariate Index (EMI)
6- Arctic Oscillation (AO)
7- North Pacific Index (PNA)
8- North Oscillation Index (NOI)
9- Western Pacific Index (WP)
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Fig. 5- Estimated and observed ground water level in Well 26 using two algorithms of Bayesian Regulation
(a) and Levenberg-Marquardt (b) in the training, validation and test stages

) درb( ماركوارت-) و لونبرگa(  با دو الگوريتم تنظیم بیزين08  مقادير تخمینی و مشاهداتی سطح آب زيرزمینی در چاه-0 شکل
 آزمايش و آزمون،سه مرحله آموزش
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Fig. 6- Estimated and observed ground water level in Sardareh Well using two algorithms of Bayesian
Regulation (a) and Levenberg-Marquardt(b) in the training, validation and test stages

 ماركوارت-) و لونبرگa(  مقادير تخمینی و مشاهداتی سطح آب زيرزمینی در چاه سردره با دو الگوريتم تنظیم بیزين-8 شکل
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