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Abstract
To optimize the management and use of groundwater resources,
the temporal-spatial variation of the stagnant level and its
prediction and modellig is essential to better understand the
behavior of aquifers in response to the natural and human stimuli.
Given the increasing development of metamodels and their
combination with optimization algorithms for modeling and
predicting hydrogeological variables, the question remains that to
what extent these hybrid models can be effective compared to the
individual model. To answer this question, in this study, four
algorithms of particle overvoltage optimization (PSO), genetics
(GA), ant colony (ACOR), and demand evolution (DE) were
combined with the model of adaptive fuzzy-neural inference
system (ANFIS). The performance of the combined models
developed with the ANFIS model was evaluated to estimate the
average monthly groundwater level of the Sahneh plain aquifer in
Kermanshah province over 19 years. The time series model
(SARIMA) was used as the reference model. To better compare
the results of the models, the same input variables of the
groundwater level in different time steps (maximum four months
based on the self-correlation function of aquifer level) were
considered for them. The results of fitness indicators in the training
and test phases showed that there was no significant difference
between the SARIMA time series model compared to other
combined models used. However, given that SARIMA applies
average moving processes, authorization, seasonal changes, and
delays in modeling, it can be given more attention in groundwater
leveling modeling. The RMSE values of the best hybrid model
(ANFIS-GA) and SARIMA were 0.950 and 0.1012, respectively.
The results also showed that the combination of optimization
algorithms considered with the ANFIS model did not improve the
model's results compared to the individual ANFIS model in terms
of significance. The results of this research can help researchers in
consciously choosing the appropriate model in predicting the time
of the stagnant aquifer level according to the criteria of efficiency,
time and cost of calculations and data preparation to enter the
models.
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-بهمنظور مدیریت و بهرهبرداری بهینه از منابع آب زیرزمینی آگاهی از تغییرات مکانی
زمانی سطح ایستابی و لزوم پیشبینی و مدلسازی آنها بهمنظور شناخت دقیقتر
 با توجه به. امری ضروری است،رفتار آبخوان نسبت به محرکهای طبیعی و انسانی
توسعه روزافزون فرامدلها و ترکیب آنها با الگوریتمهای بهینهسازی به منظور
 این سؤال که استفاده از مدلهای،مدلسازی و پیشبینی متغیرهای هیدروژئولوژیکی
 به منظور. مطرح میشود،ترکیبی چقدر میتواند عملکرد فرامدلها را بهبود بخشد
 چهار الگوریتم بهینهسازی فراکاوشی، در این پژوهش،تالشی در جهت یافتن پاسخ
) و تکاملی تقاضلیACOR(  کلونی مورچگان،)GA(  ژنتیک،)PSO( ازدحام ذرات
 عملکرد.) ترکیب شدANFIS(  عصبی تطبیقی-) با مدل سیستم استنتاج فازیDE(
)SARIMA(  و مدل سری زمانیANFIS چهار مدل ترکیبی توسعه داده شده با مدل
 جهت تخمین سطح آب زیرزمینی متوسط ماهانه آبخوان دشت،به عنوان مدل مرجع
 بهمنظور مقایسه. سال آبی ارزیابی شد16  در بازه زمانی،صحنه در استان کرمانشاه
 متغیرهای ورودی یکسان از تراز آب زیرزمینی در گامهای زمانی،بهتر نتایج مدلها
 ماه بر اساس تابع خودهمبستگی تراز آبخوان) برای آنها درنظر4 مختلف (حداکثر
 نتایج شاخصهای نکویی برازش در مرحله آموزش و آزمون نشان داد.گرفته شد
 نسبت به سایر مدلهای ترکیبیSARIMA اختالف معناداری بین مدل سری زمانی
 فرآیندهای میانگینSARIMA  اما با توجه به اینکه. وجود ندارد،مورد استفاده
 در، تغییرات فصلی و تأخیر را در مدلسازی اعمال میکند، اتورگرسیون،متحرک
RMSE  مقادیر.مدلسازی سطح آب زیرزمینی میتواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد
0/1011  و0/0610  به ترتیبSARIMA ) وANFIS-GA( برترین مدل ترکیبی
 همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب الگوریتمهای.متر به دست آمد
 نتایج مدل را نسبت به مدل انفرادیANFIS بهینهسازی درنظر گرفته شده با مدل
 نتایج این تحقیق میتواند محققان. بهصورت معنیداری بهبود نمیبخشدANFIS
را در انتخاب آگاهانه مدل مناسب در پیشبینی زمانی سطح ایستابی آبخوان با توجه
 زمان و هزینه محاسبات و آمادهسازی دادهها جهت ورود به،به معیارهای کارآیی
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( .)Kişi, 2009; Nayak et al., 2004در مقایسه با مدلهای سری
زمانی که شرایط ایستایی (در میانگین و واریانس) از جمله الزامات
آنها برای دادههای مورد استفاده است ،پیشپردازش آماری دادهها در
این گونه مدلها ،الزامی نیست (.)Hosseini and Mahjouri, 2014
 Kholghi and Hosseini, 2009کارآیی روش کریجینگ معمولی
( 1)OKو سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه تطبیقی ( 1)ANFISرا
در درونیابی سطح آبهای زیرزمینی در یک سفره آب آزاد در شمال
ایران ،مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که مدل  ANFISدر
برآورد سطح آب زیرزمینی نسبت به کریجینگ معمولی عملکرد بهتری
دارد Malekinejad and Pourshareyati (2013) .برای پیشبینی
نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت مروست از مدلهای سری زمانی
و شبکه عصبی استفاده کردند و مدل شبکه عصبی نسبت به مدل
سری زمانی تلفیقی ،برتری جزیی نشان دادYoona et al. (2016) .
با استفاده از روشهای شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان براساس
سریهای زمانی دراز مدت سطح ایستابی را پیشبینی کردند .براساس
نتایج مقایسه عملکرد دو مدل ،نشان داده شد که پیش بینی عملکرد
برگشت پذیر مدل ماشین بردار پشتیبان برتر از مدل شبکه عصبی
میباشد.

 -5مقدمه
استفادة بهینه از منابع آبهای زیرزمینی ،مستلزم مدیریت صحیح در
بهرهبرداری و نیازمند سواد علمی و فنی بر سیستم منابع آبی هر منطقه
است ،از اساسیترین موارد در مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی،
تخمین سطح آب با استفاده از دادههای برداشت شده از شبکه چاههای
مشاهدهای میباشد ( .)Zarei and Akhund Ali, 2007در همین
راستا طیف وسیعی از مدلها شامل مدلهای عددی مبتنی بر فیزیک
مسأله ،مدلهای سری زمانی و فرامدلهای هوشمند (جعبه سیاه) و
ترکیب آنها با الگوریتمهای بهینهسازی (به ویژه نوع فراکاوشی) کاربرد
زیادی در علوم هیدرولوژی و هیدروژئولوژی دارند .به همین دلیل در
سالهای اخیر بهرهگیری از مدلهای سری زمانی و هوشمند برای
مدلسازی و پیشبینی سطح ایستابی افزایش یافته است که در ادامه
به برخی از این پژوهشها در زمینه هیدروژئولوژی اشاره شده است.
) Pour Mohammadi et al. (2013در تحقیقی به مقایسه کارآیی
روش شبکه عصبی و مدل سری زمانی در پیشبینی سطح آب
زیرزمینی در زیرحوضه بختگان استان فارس پرداختند .نتایج این
پژوهش کارآیی و دقت باالی هر دو تکنیک شبکه عصبی و مدل سری
زمانی را در پیشبینی سطح ایستابی چاههای منطقه نشان داد.
) Shirvanyichi et al. (2013برای شبیهسازی و پیشبینی وضعیت
آب زیرزمینی دشت کرمان ،مدل ) ARIMA (2,1,0را بهعنوان
بهترین مدل جهت پیشبینی سطح آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه،
معرفی کردند Ghadmapour and Shaghaghian (2011) .از دو
روش هوش مصنوعی و آنالیز سریهای زمانی برای تعیین تراز آب
زیرزمینی در شهرستان  Unionدر ایالت نیوجرسی آمریکا استفاده
کردند .در روش آنالیز سری زمانی با استفاده از مشاهدات و از بین
مدلهای کالسیک ،مــدل  ARMAبعنوان مدل مناسب جهت
برازش بر مبنای پیشبینیها بــا سطح اعتماد  61%انتخاب گردید.
) Naseri (2018افت سطح آب زیرزمینی را به مدت  41سال با
14روش الگوبندی ،بهمنظور تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی در یک
دشت ارزیابی کرد و الگوی اتورگرسیو تلفیقی میانگین متحرک
( )ARIMAمناسبترین الگو تشخیص داده شد.

) Hosseini and Kerachian (2017یک روش جدید مبتنی بر
ترکیب دادهها برای طراحی مجدد مکانی -زمانی ( 4)S-Tشبکههای
پایش سطح آب زیرزمینی ( 4)GLMNsارائه دادهاند و از یک شبکه
عصبی مصنوعی ( 1)ANNو یک مدل کریجینگ  S-Tبرای
شبیهسازی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت دهگالن در شمال
غربی ایران ،استفاده کردند .نتایج نشان داد که برای نمونهگیری ،یک
پیکربندی جدید با  41و  1ایستگاه نظارت و فواصل نمونه برداری 10
و  41روز ،به ترتیب در مناطق فرعی با اولویتهای نظارت باال و پایین
 ،به یک شبکه نظارت کارآمدتر از شبکه موجود منجر میشود که شامل
 11ایستگاه نظارت و نمونهبرداری ماهانه استStanley Raj et al. .
) (2017از شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی تراز آب زیرزمینی
در آبخوان کانیاکومری ،تامیل نادو ،هند استفاده کردندBarzegar et .
) al. (2017با استفاده از مدلهای ترکیبی موجک و شبکه عصبی،
پیشبینی نوسانات سطح آب زیرزمینی را انجام دادند .استفاده از
شبکههای تقویت عصبی  WAعملکرد بهتری برای پیشبینی سطح
آب زیرزمینی در مقایسه با مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی داشتهاند.
) Radmanesh et al. (2020با استفاده از دادههای ماهانه پیزومتری
آبخوان دشت لور -اندیمشک ،به مدت  1سال ،و محاسبات روی مدل
مفهومی آب زیرزمینی ( ،)MODFLOWبرنامهنویسی بیانژن
( 9)GEPو سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی برای مدلسازی
نوسانات سطح ایستابی آبخوان اجرا کردند .نتایج نشان داد که سرعت

در کنار مدلهای سری زمانی ،ثابت شده است که مدل سیستم استنتاج
عصبی فازی تطبیقی از الگوریتمهای یادگیری شبکه عصبی و منطق
فازی به منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای ورودی وخروجی
استفاده میکند و همچنین باتوجه به توانایی در ترکیب قدرت زبانی
یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکه عصبی ،در زمینه
پیشبینیهای مؤلفههای هیدروژئولوژی ابزار قدرتمندی میباشد
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استفاده از این نوع مدلهای ترکیبی که معموالً هزینه محاسباتی
باالیی هم دارند در پیشبینی تراز آب زیرزمینی (به عنوان یک نمونه
از کاربردهای آنها در مدلسازی سامانههای منابع آب) اختالف
معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤاالت ،در این پژوهش،
فرامدل مرسوم  ANFISبا چهار الگوریتم بهینهسازی فراکاوشی
ژنتیک ( ،6)GAازدحام ذرات ( ،10)PSOکلونی مورچگان برای
محیطهای پیوسته ( 11)ACORو تکامل تفاضلی ( 11)DEبه منظور
مدلسازی دادههای بلند مدت تراز ماهیانه آب زیرزمینی دشت صحنه
کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این راستا ،مدلهای سری زمانی
( )SARIMAبه عنوان مدل مبنا و جهت ارزیابی عملکرد مدلهای
ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است.

اجرای مدل  GEPسریعتر از مدل  ANFISبوده و هر دو مدل از نظر
کارآیی زمانی بهتر از مدل مفهومی عمل کردند .همچنین مدل
 MODFLOWو  GEPدر مدلسازی هیدروگراف آبخوان تقریباً
یکسان عمل کردهاند.
در علم هیدروژئولوژی ،در زمینه ترکیب فرامدلها با الگوریتمهای
بهینهسازی میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کردJalal Kamali .
) (2015با استفاده از دو مدل  ANFIS-GAو ،ANFIS-PSO
پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت کرمان را تخمین زدند .نتایج
نشان داد که مدلهای مورد استفاده ،عملکرد مناسبی برای مدلسازی
کیفیت آب زیرزمینی دارند Habibi et al. (2016) .به منظور
پیشبینی نوسانات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت
هادیشهر ،از روشهای الگوریتم ژنتیک و نروفازی به صورت منفرد و
ترکیب بهترین مدل آنها با روشهای زمین آماری استفاده کردند.
نتایج نشان داد دقت مدل برنامهریزی ژنتیک بیشتر از مدل نروفازی
است به همین دلیل ،مدل برنامهریزی ژنتیک برای ترکیب با مدل
زمین آماری (کریجینگ) استفاده شد .در نهایت مدل ترکیبی
کریجینگ -ژنتیک برای پیشبینی مکانی -زمانی سطح آب زیرزمینی
آبخوان موردنظر ،انتخاب شد Nadiri et al. (2017) .از مدلهای
هوش مصنوعی شامل شبکههای عصبی پیشرو ( ،1)FNNشبکههای
عصبی برگشتی ( 8)RNNو برنامهنویسی بیانژن جهت بررسی
تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت استفاده کردند .آنها جهت استفاده
ازکارآیی هرسه مدل و دستیابی به نتیجه بهتر ،از روش ترکیبی
مدلهای هوش مصنوعی با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی
استفاده کردند .نتایج نشان داد متوسط خطای هر دسته در مدل هوش
مصنوعی مرکب ،نسبت به مدلهای منفرد به طور متوسط  11%در
مقادیر  RMSEکاهش میباید.

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

دشت صحنه ،در استان کرمانشاه و قسمت جنوبی و شرقی شهرستان
صحنه ،از اراضی آبرفتی در وسط و اراضی دامنههای اطراف تشکیل
شده که دارای مساحتی در حدود  110کیلومتر مربع است و بین 44
درجه و  16دقیقه و  44درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  41درجه و
 9دقیقه تا  41درجه و  11دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ
واقع شده است .این دشت از پای ارتفاعات بید سرخ آغاز و در ارتفاعات
نعلشکن خاتمه مییابد .عرض این دشت در حدود  60کیلومتر است
و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی و ییالقی میباشد .در شکل
(-1الف) تصویر ماهوارهای موقعیت دشت صحنه و محل پیزومترها
نشان داده شده است .سپس در محیط اکسل محاسبات الزم برای
استخراج هیدروگراف واحد دشت انجام شد .از دادههای ماهانه مربوط
به  11پیزومتر در  16سال آبی  10-11تا  88-86برای استخراج
هیدروگراف آبخوان استفاده شده است .در نهایت مدلسازی با
ANFIS- ،ANFIS-PSO ،ANFIS-GA ،ANFIS ،SARIMA
 ACORو  ANFIS-DEبر روی دادههای حاصل از هیدروگراف شکل
(-1ب) صورت گرفته است.

براساس تحقیقات قبلی (که برخی از آنها در باال اشاره شده است)،
قابلیت فرامدلها و نوع ترکیبی آنها با الگوریتمهای بهینهسازی در کنار
مدلهای سری زمانی در پیشبینی مکانی -زمانی تراز آب زیرزمینی
به خوبی روشن شده و به اثبات رسیده است؛ و اینگونه نتیجه میشود
که مدلهای خطی سری زمانی با نوع به شدت غیرخطی فرامدلهای
ترکیبی ،در این زمینه پژوهشی قابل رقابت هستند.

 -0-0مدل سری زمانی باكس -جنکینز دادههای تراز آب
زيرزمینی

یکی از مدلهای سری زمانی برای پیشبینی ،مدل  ARMAاست که
توسط باکس و جنکینز ارائه شده است .این مدل ،ترکیبی از مدلهای
خود همبسته ( 14)ARو میانگین متحرک ( 14)MAاست .برتری
مدلهای  ARMAدر مقایسه با مدلهای  ARتغییرپذیری باالتر و
تعداد پارامترهای کمتر نسبت به مدلهای خود همبسته مرتبه باالتر
است.

حال ،سؤاالت اساسی در این زمینه این است که با توجه به ساختار
هریک از این دسته مدلها و الزامات و شرایط مورد نیاز از دادههای
اولیه ،ترکیب و تجهیز فرامدل  ANFISبا الگوریتمهای بهینهسازی
که توسعه هر روزه آنها را شاهد هستیم ،تا چه اندازه میتواند کارآیی
این فرامدل را بهبود دهد؟ آیا در مقایسه با مدلهای سری زمانی
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Fig. 1- a) Location of the Sahneh plain and the piezometers, b) Long-term groundwater hydrograph of
Sahneh plain aquifer

شکل  -5الف) موقعیت دشت صحنه و محل پیزومترها ،ب) هیدروگراف واحد سطح آب زيرزمینی آبخوان دشت صحنه

به ترتیب مرتبهی مدلهای میانگین متحرک فصلی و غیر فصلی
میباشند.

اگر در سری زمانی مورد بررسی مانند سریهای زمانی هیدرولوژیک
تغییرات فصلی وجود داشته باشد از مدلهای  SARIMAاستفاده
میشود که این مدل ،توسعه یافته مدل  ARMAاست .این مدل
متشکل از دو مدل  ARIMAفصلی و غیر فصلی است که بهشکل
 SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)Sنشان داده میشود و در آن  Pمرتبهی
مدل خود همبسته فصلی D ،تعداد دفعات تفاضلهای فصلی انجام
شده و  Qمرتبهی مدل میانگین متحرک و  sطول فصل میباشد
( .)Wang et al., 2013 and Safavi, 2011در این مدل روابطی به
کار برده میشود که در ادامه به آنها اشاره شده است:
(
)
(
ϕp B ΦP B s )d (1 − B s )D Yt = θq (B)ΘQ (Bs )εt
()1
k
s
در رابطه باال؛  Bعملگر تفاضل است که به صورت B Yt = Yt−k

 -1-0سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقی ()ANFIS

سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی از الگوریتمهای یادگیری شبکه
عصبی و منطق فازی به منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای
ورودی و خروجی استفاده میکند و همچنین با توجه به توانایی در
ترکیب قدرت زبانی یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکه
عصبی ،در مدلسازی فرایندهایی همچون هیدرولوژی ،هیدروژئولوژی،
مدیریت مخازن و برآورد بار رسوب معلق بسیار قدرتمند میباشد
( .)Nayak et al., 2004; Kişi, 2009بهمنظور سادهسازی ،فرض
میشود که سیستم استنتاجی مورد نظر دو ورودی  xو  yو یک خروجی
zدارد .برای یک مدل فازی تاکاگی سوگنو درجه اول ،میتوان یک
مجموعه قانون نمونه را با دو قانون اگر -آنگاه فازی به صورت زیر بیان
کرد:
قانون اول :اگر  xبرابر  A1و  yبرابر  B1باشد آنگاه z1 = p1 x + q1 y
+r1؛
قانون دوم :اگر  xبرابر  A2و  yبرابر  B2باشد آنگاه z2 = p1 x + q2 y
 ،+r2که  qi ،riو  piکه ) (i=1, 2پارامترهای خطی در بخش تالی
مدل فازی تاکاگی -سوگنو درجه اول هستند ( Nourani and Salehi,
 .)2008ویژگی متمایزکننده  ،ANFISفراهم کردن الگوریتم یادگیری
پیوندی روش شیب پس انتشار و روش حداقل مربعات ،به منظور
اصالح پارامترها میبــاشــد .جزییات بیشتر ایــن روش در منبع
( )Jang et al., 1997در دسترس میباشد.

تعریف میشود،ϕp (B) = 1 − ϕ1B − ϕ2B 2 − ⋯ − ϕp B p .
عملگر خود همبسته،

θq (B) = 1 − θ1 B − θ2 B 2 − ⋯ −

 ،θq B qعملگر میانگین متحرکΦP(B = 1 − Φs B − ،
 ،Φ2s B 2s − ⋯ − ΦPS B Psعملگر خود همبستهی فصلی و
)s

s

 ،ΘQ (B s ) = 1 − Θs B s − Θ2s B 2s − ⋯ − ΘQSB Qsعملگر
میانگین متحرک فصلی هستند .طبق رابطه باال  ϕپارامتر مدل
همبسته غیر فصلی θ ،پارامتر مدل میانگین متحرک غیر فصلی،
 Φپارامتر مدل خود همبسته فصلی و  Θپارامتر مدل میانگین متحرک
فصلی است .برای انتخاب بهترین مدل از معیاری به نام آکائیکه اصالح
شده استفاده میشود .هرچه این معیار کوچکتر باشد مدل موردنظر
مناسبتر خواهد بود:
2πRSS
( AIC = n (ln
() + 1) + 2(p + q + P + Q) )1
n

که در این رابطه  nتعداد مشاهدات و  RSSمجموع مربعات باقیماندهها
 Pو  pبه ترتیب مرتبه مدل خود همبسته فصلی و غیر فصلی  Qو q
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()8

 -0-0الگوريتمهای فراكاوشی بهینهسازی

′
) Ek

در مرحله آموزش ،با اصالح پارامترهای درجه عضویت بر اساس میزان
خطای قابل قبول ،مقادیر ورودی به مقادیر حقیقی نزدیکتر میشوند.
روش آموزش اصلی در این سامانه ،روش پسانتشار خطا است .در این
روش با استفاده از الگوریتم شیب نزولی خطا ،مقدار خطا به سمت
ورودیها پخش میگردد و پارامترها تصحیح میشوند .در این پژوهش
برای دستیابی به پارامترهای بهینه توابع عضویت ،از الگوریتمهای
بهینهسازی ازدحام ذرات ،ژنتیک ،کلونی مورچگان در محیطهای
پیوسته و تکامل تقاضلی ،استفاده شده است .مطابق با روندنمای ارائه
شده در شکل  1روند تعیین پارامترهای بهینه توابع عضویت ،با تابع
هدف حداقلکردن مقدار خطا ،بــا استفاده از چهار الگوریتم
بهینهسازی  ACOR ،PSO ،GAو  DEبه منظور ترکیب با مدل
 ANFISدر مدلسازی زمانی سطح آب زیرزمینی مورد استفاده قرار
گرفته است .در ادامه روابط تابع هدف ارائه شده است:
)OF = Minimum(RMSE
()4
) wi = ΠμAi (xi
()4
i
wi
()1
wi = NumRule
()9
()1

()6

) wi (pi x + qi y + ri
) wi (pi x + qi y + ri

Nchek

1

k=1

 A1 ،iو B1

در روابط باال  yو  xورودیهای غیرفازی به گره
برچسبهای زبانی هستند که به ترتیب با توابع عضویت مناسب  μAiو
̅̅̅ خروجی  iامین گره از الیه قبلی است.
 μBiمشخص میشوندwi .
( )pi, qi , riضرایب این ترکیب خطی بوده ،همچنین مجموعه
پارامترهای بخش تالی مدل فازی تاکاگی -سوگنو نیز میباشندN .
تعداد دادهها O ،مقدار مشاهداتی تراز متوسط ماهانه سطح آب زیرمینی
و  Eمقدار تخمینی تراز متوسط ماهانه سطح آب زیرمینی میباشد و
اندیس  kو  kبه ترتیب نشاندهنده مرحله آموزش و آزمایش هستند.
 )1الگوریتم ازدحام ذرات :الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات یکی از
روشهای بهینهسازی تکاملی الهام گرفته شده از طبیعت میباشد،
چارچوب این الگوریتم شامل تعدادی ذره است که بصورت تصادفی
منتشر میشوند و در فضای جستجوی تابع هدف مسئله باید کمینه
شوند .مقدار تابع هدف توسط هر ذره در موقعیت فعلی خود محاسبه
میگردد ،سپس بهترین موقعیت قبلی و اطالعات یک یا چند عدد از

= Ek

i=1
NumRule

∑

∑

NTest

√ = RMSETest

√ = RMSETrain
)∑ (Ok − E k
NTrain

NumRule

∑

−

′
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k′ =1
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1
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Fig. 2- ANFIS model and ANFIS-GA, ANFIS-PSO, ANFIS-ACOR and ANFIS-DE combined models
flowchart
شکل  –0روندنمای مدل  ANFISو مدلهای تركیبی  ANFIS-ACOR ،ANFIS-PSO ،ANFIS-GAو ANFIS-DE
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جهش ( )Fو احتمال انجام بازترکیبی ( )CRفرایند بهینهسازی را انجام
می دهد .این الگوریتم دارای چهار عملگر اساسی ارزشدهی ،جهش،
تقاطع و انتخاب گزینه بهینه میباشد ).(Dashti et al., 2017

بهترین ذرات با استفاده از ترکیب اطالعاتی که در اختیار قرار گرفته
مشخص شده و در نهایت جهتی برای حرکت انتخاب میگردد .هر ذره
جهتی را برای حرکت انتخاب میکند و بعد از حرکت یک مرحله از
الگوریتم تمام میشود که تکرار این مراحل تا کسب پاسخ مطلوب ادامه
خواهد یافت (.)Araghinejad, 2013

 -0-0پیشپردازش و آمادهسازی دادههای ورودی مدلها

در مدلسازی سری زمانی  SARIMAاولین مرحله این است که سری
زمانی دادهها در میانگین و واریانس ایستا باشند .برای تشخیص
ایستایی سری زمانی ابتدا با استفاده از آزمون نرمالیته در محیط نرمافزار
 ،Minitab 17ایستایی در میانگین و واریانس توسط آزمونهای آماری
کلموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sبررسی شد .نتایج آزمونهای آماری
حاکی از عدم ایستایی دادهها درسطح معنیداری  61%بوده است .برای
ایستا کردن سری زمانی از تبدیالت یوجانسون استفاده شده است .بعد
از ایستا کردن در مرحله بعد ،وجود یا عدم وجود روند در سری زمانی
بررسی شد که دادهها دارای روند نزولی بودند و با یک مرحله
تفاضلگیری از سری زمانی روند دادهها از بین رفت و سری زمانی
جهت مدلسازی آماده شد .در فرامدل  ANFISو مدلهای
ترکیبی  ANFIS-ACOR ،ANFIS-PSO ،ANFIS-GAو
 ،ANFIS-DEبرای بهدست آوردن مجموعه مناسب از دادههای
ورودی ،از نمودارهای توابع خود همبستگی ( )ACFو خود همبستگی
جزیی ( )PACFدادههای تراز متوسط ماهیانه سطح آب زیرزمینی
دشت مورد مطالعه ،مطابق شکل  4استفاده شد و طبق آن سری
دادههای تراز آب زیرزمینی بین یک تا چهار ماه تأخیر زمانی بهعنوان
ورودی مدلها معرفی شدند.

 )1الگوریتم ژنتیک :الگوریتم وراثتی یک مدل محاسباتی بر مبنای
تکامل طبیعی است .سیستمی که بایستی بهینه گردد ،به صورت رشته
دودویی که پارامترهای سیستم را رمزگذاری کرده ،نشان داده میشود.
جمعیتی از رشتهها با پارامترهای تصادفی اولیه مورد استفاده قرار
میگیرند .تعدادی از نسلها با عملگرهایی که نشاندهنده اجزاِء مهم
تکامل مانند رقابت ،انتخاب بر مبنای برازش ،ترکیب و جهش هستند،
شبیهسازی میشوند .با این وجود ،روند تکاملی منجر به فیلترشدن
عناصر جمعیت که به تابع هدف مسأله بهینهسازی نزدیکترند ،میشود.
اگر نقطه بهینه یکتا باشد ،روند از طریق بهبود مدام برازش به آن
نزدیک میشود و اگر این نقطهی بهینه یکتا نباشد ،روش به یکی از
جوابهای بهینه نزدیک میشود (.)Zahraei and Hosseini, 2014
 )4الگوریتم کلونی مورچهها :بهینهسازی کلونی مورچهها برای
دامنههای پیوسته از طریق مطالعه کلونی مورچهها اختراع شد .این
الگوریتم برای نخستین بار توسط دوریگو در سال  1661به عنوان
ابزاری برای حل مشکل بهینهیابی ارائه شــد (.)Dorigo, 1992
ایــن الگوریتم از رفتارهای جستجوی مــواد غـذایی بــرخی از
گـونـههای مـورچـههـا در طبیعت الهام گــرفته شــده است
( .)Socha and Dorigo, 2008روش کلونی مورچگان پیوسته با
استفاده از یک تابع توزیع احتمال پیوسته توسط یک تابع چگالی
احتمال ،به جای استفاده از یک توزیع احتمال گسسته عمل میکند و
الگوریتم تابع گوسی را بکار میگیرد .جزییات بیشتر این الگوریتم در
منبع ( )Araghinejad, 2013در دسترس میباشد.

سپس به منظور مدلسازی بهتر با فرامدلها ،سری دادهها توسط رابطه
( )10استاندارد شدند و کلیه دادهها بین صفر و یک قرار گرفتند و در
نهایت  80درصد دادهها از ابتدای بازه ،برای آموزش و  10درصد
دادههای باقیمانده برای آزمایش براساس ترتیب زمانی از ابتدا تا انتها
استفاده شده است.
GWL0 − GWLmin
()10
= GWL
GWLmax − GWLmin

 )4الگوریتم تکامل تفاضلی :الگوریتم تکامل تفاضلی روشی در حوزه
محاسبات تکاملی است که در مسائل بهینهسازی کاربرد دارد .این
الگوریتم برای غلبه بر مشکل الگوریتمهای ژنتیکی که قادر به
جستجوی محلی نیستند ،توسط استورن و پرایس در سال  1661ارائه
شده است ( .)Storn and Price, 1997این الگوریتم با استفاده از
تعدادی پاسخ اولیه فرایند را آغاز میکند و با یکسری تکرارهای
پشتسر هم ،بهترین پاسخ را برای مسئله بهینهسازی پیدا میکند.
مهم ترین ویژگی الگوریتم تکامل تفاضلی ،قدرت زیاد ،سادگی و
توانایی زیاد آن است و با تنظیم سه پارامتر اندازه جمعیت ( ،)NPوزن

GWL0

که در این رابطه  GWLداده نرمال شده سطح آب زیرزمینی،
داده مورد نظر GWLmax ،حداکثر دادهها GWLmin ،حداقل دادهها
میباشند .در مرحله بعد بایستی سیستم فازی پایه ایجاد شود .در این
تحقیق برای ایجاد سیستم فازی پایه از روش  genfis3استفاده میشود
برای این منظور پارامترهای ورودی  ANFISشامل -1 :الگوریتم
سوگنو ()sugeno؛  -1پارامترهای ورودی برای الگوریتم  FCMو -4
تعداد توابع عضویت ( )clusterاست که بعد از آزمون و خطا  10در نظر
گرفته شد..
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Fig. 3- (a) Correlation diagrams (ACF) and (b) partial self-correlation (PACF) of the groundwater level
data

شکل  -1الف) نمودارهای خود همبستگی ( )ACFو ب) خود همبستگی جزيی ( )PACFدادههای تراز آب زيرزمینی

بعد از این قسمت که سیستم پایه فازی ایجاد شد ،میتوان از الگوریتم
مرسوم  ANFISاستفاده کرد یا سیستم بهینهسازی ،PSO ،GA
 ACORیا  DEرا برای آموزش  ANFISاستفاده کرد .در نهایت در
مرحله آخر بعد از ایجاد کمترین مقدار تابع خطا ،دادهها را از محیط
فازی به محیط مورد نظر انتقال داده (غیر فازیسازی) و نتایج مقادیر
تخمینی با مقادیر مشاهداتی مقایسه میشود.

 -1نتايج و بحث
 -5-1نتايج مدل SARIMA

بهمنظور مدلسازی با  ،SARIMAاگر دادهها از مدل ) AR(Pتبعیت
کنند نمودار  ACFبصورت نامحدود بوده و حالت نمایی یا موجی میرا
میشود و خط حــدود اطمینان در نمودار  PACFدر فاصله  pقطع
میشود .اما اگر سری زمانی مورد بررسی از مدل ) MA(qپیروی کند
نمودار  ACFدر فاصله  pقطع میشود و نمودار  PACFبهصورت
نامحدود بوده و به حالت نمایی یا موجی میرا نمایان میشود .و زمانی
که توابع  PACFو  ACFبصورت نامحدود گسترش پیدا کنند و در
تأخیرهای  p-qعملکرد منظم داشته باشند و به شکل نمایی میرا شوند
مدل ) ARMA(p,qاست .در این مرحله ابتدا شش مدل پذیرفتهشده
با مقادیر آکائیک (،160/10 ،181/14 ،184/44 ،181/16 ،119/41
 ،)111/44مورد صحتسنجی قرار گرفتند و دو معیار ارزیابی شد .ابتدا
مطابق شکل (-4الف) باقیماندههای مدل مورد بررسی قرار گرفت ،که
اگر سری باقیماندهها نرمال باشند به این معنی است که مدل انتخابی
مناسب است .سپس مطابق شکل (-4ب) نمودار خودهمبستگی
باقیماندههای مدل رسم شد ،و اگر تمام گامهای تأخیر در محدوده
اطمینان قرار گیرد به معنای مناسب بودن مدل میباشد .در نهایت مدل
 SARIMA(1,1,4)(3,1,0)12با مقدار آکائیکه  111/44بهعنوان مدل
برتر انتخاب شد.

 -8-0معیارهای نکويی برازش مدلها

برای ارزیابی مدلهای مورد استفاده از دو معیار ،ضریب همبستگی ()r
و جذرمیانگین مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شد .در ادامه روابط این
معیارها ارائه شده است:
𝐧

) 𝐦𝐄 ∑𝐢=𝟏(𝐎𝐢 − 𝐎𝐦 )(𝐄𝐢 −

()11
()11

𝐧

𝟐) 𝐦𝐄 (𝐎𝐢 − 𝐎𝐦 )𝟐 ∑𝐢=𝟏(𝐄𝐢 −

=𝐫

𝐧

∑√

𝟏=𝐢

n

∑ (Ei − Oi )2
RMSE = √ i=1
n
 Eiمقدار تخمینی تراز متوسط ماهانه

بهطوریکه در روابط  11و ،11
سطح آب Oi ،مقدار مشاهداتی تراز متوسط ماهانه سطح آب زیرمینی،
Omمتوسط مقادیر مشاهداتی Em ،متوسط مقادیر تخمینی و  nتعداد
کل دادهها است .یکی از کاربردیتریـن روشهای آمـاری در تجزیه
و تحلیل دادهها ،تکنیک تحلیل واریانس یــا آنالیز واریانس
( )Analysis of Varianceاست که بطور خالصه آنوا ()ANOVA
نامیده میشود و برای انجام آزمون مقایسه میانگین بین دو یا چند
جامعه آماری مستقل ،میتوان از این روش استفاده کرد.

معیار دیگر برای بررسی صحت مدل انتخابی آزمون لجانگ -باکس
بر روی باقیماندههای مدل است که مقادیر حاصل از این آزمون در
جدول  1آورده شده است در این جدول باید مقادیر  p-valueبزرگتر از
 0/01باشد تا آزمون پذیرفته شود .همانطورکه در جدول نمایان است
مقادیر  p-valueدر تمام تأخیرها بزرگتر از  0/01است ،و این آزمون
هم صحت مدل را تأیید میکند.
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Fig. 4- a) Checking the normality and b) the self-correlation function of the residuals of the selected
model

 الف) بررسی نرمال بودن و ب) تابع خود همبستگی باقیماندههای مدل انتخابی-0 شکل
Table 1- Log-Box test confirmation on the
remaining of the selected model

 حداقل مقدار رشد و تابع داخلی مدل هستند که به ترتیب برابر،تکرار
 سپس با ثابت نگه داشتن پارامترهای. و صفر میباشند10-6 ،1000 ،1
 اقدام به بهینهسازی توابع، نیز ارائه شده است1 داخلی که در جدول
.عضویت برای تعیین کمترین مقدار خطا با روشهای مختلف شد
 یکسان درنظر، مدل بهینهشده4 پارامترهای ورودی مشترک در هر
 با،گرفته شد ولی پارامترهای داخلی مرتبط با هر روش بهینهسازی
 با توجه به اینکه.سعی و خطا و بر حسب تجربه مدلسازی تعیین شد
 با استفاده از،تابع هدف وابسته به مقدار خطای مدل تخمینی است
 پایه هستند مقادیر خطا تعیین شده است و اگرFIS پارامترهایی که در
 مدلسازی،خطای مدل از مقدار خطایی که تعیین شده است کمتر شود
متوقف میشود و در غیر این صورت مراحل مدلسازی ادامه مییابد
 مقادیر1  در نهایت در جدول.تا زمانی که شرط توقف را ارضاء کند
.ثبت گردید

 باكس بر روی باقیماندههای- تأيیدآزمون لجانگ-5 جدول
مدل انتخابی
Lag
Chi-Square
DE
P-Value

12
9.4
4
0.052

24
19.9
16
0.226

36
29.1
28
0.406

48
40.9
40
0.430

 فازی و مدلهای تركیبی- نتايج مدل عصبی-0-1

 مورد آنالیز قرارANFIS  ابتدا مدل،در این تحقیق بهمنظور مدلسازی
 بصورت سعی و خطاANFIS  پارامترهای ورودی مدل.گرفته است
 جستجو و تعیین،بدست آمدهاند که با تأکید بر ایجاد کمترین خطا
 تعداد، تعداد نماینده ماتریس پارتیشن، این پارامترها شامل.شدهاند

Table 2- The values of ANFIS model parameters and optimization algorithms

 و الگوريتمهای بهینهسازیANFIS  مقادير پارامترهای مدل-0 جدول
Optimization algorithm /Model parameters
(ROPM,MNOR,MGR,MIF)*
(2,1000,10-9,0)

Row
1

Model
ANFIS

2

ANFIS-GA

(MNOR,PS,POC,NOFPOM,NOM,MR,SP)**

(1000,25,0.4,0.9,0.9,11,0.9,8)

3

ANFIS-PSO

(MNOR,PS,IW,IWLR,PLC,CLC)***

(1000,25,1,0.99,1,2)

4

ANFISACOR

(MNOR,PS,SP,DRAD)****

(1000,25,0.45,1)

5

ANFIS-DE

(PS,LROSF,HSFF,POI)*****

(25,0.3,0.85,0.1)

* Representative of the partition matrix, Maximum number of repetitions, Minimum growth rate, Model internal function.
** Maximum number of repetitions, Population size, Percentage of composition, Number of parents, Percentage of mutations, Number of
mutations, Mutation rate, Select pressure.
*** Maximum number of repetitions, Population size, Inertial weight, Inertia weight loss ratio, Personal learning coefficient, Collective learning
coefficient.
**** Maximum number of repetitions, Population size, Select pressure, Deviation rate and distance.
***** Population size, Low range of scale factor, High scope factor factor, Probability of intersection.
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اختالف معنادار بین عملکرد مدلها استفاده شد .طبق نتایج بدست
آمده از جدول  4مشخص شد که بین  9مدل بکار رفته در این پژوهش
جهت تخمین سطح آب زیرزمینی در آبخوان دشت صحنه ،مقـــدار
 P-Valueبرابر  0/081میباشد ،در نتیجه اختالف معناداری بین دقت
و عملکرد مدلها در این مطالعه وجود ندارد .اما با توجه به معایب
فرامدل  ANFISو مدلهای ترکیبی با آن ،که پرهزینه هستند و مدت
زمان اجرای مدل زیاد است و استفاده از الگوریتمهای تکاملی
بهینهسازی فرایند انجام کار را سخت میکند ،در این مطالعه ،مدل
 SARIMAبرای تخمین سطح آب زیرزمینی بهعنوان مدل برتر
انتخاب میشود .همچنین طبق نتایج تجزیه واریانس انجام شده،
مشخص شد که بین فرامدل  ANFISو مدلهای ترکیبیANFIS-
 ANFIS-ACOR ،ANFIS-PSO ،GAو  ،ANFIS-DEاختالف
معناداری وجود ندارد و میتوان نتیجه گرفت که اوالً استفاده از
الگوریتمهای تکاملی بهینهسازی در نتایج فرامدل  ANFISبهبود
چشمگیری ایجاد نکرده است .دوماً فرامدل  ANFISدارای ساختار
قدرتمندی برای مدلسازی است و لزومی به استفاده از الگوریتمهای
تکاملی بهینهسازی جهت تخمین سطح آب زیرزمینی در آبخوان دشت
صحنه نمیباشد.

 -1-1ارزيابی درجه نکويی برازش مدلها

در این بخش به منظور این که مقایسهی دقیقتری از عملکرد شش
مدل در مراحل آموزش و آزمایش انجام شود ،از معیارهای ارزیابی
ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطای مدلها استفاده شد.
بدین منظور در شکل  1مقایسه عملکرد شش مدل ،SARIMA
 ANFIS-ACOR ،ANFIS-PSO ،ANFIS-GA ،ANFISو
 ،ANFIS-DEتوسط معیارهای ارزیابی مورد استفاده ،ارائه شده است.
که مدل  SARIMAبا ضریب همبستگی  0/6698و جذر میانگین
مربعات خطا  0/1011متر در مرحله آزمایش ،با اختالف جزیی با سایر
مدلها ،عملکرد بهتری دارد و سایر مدلهای ANFIS- ،ANFIS
 ANFIS-PSO،ANFIS-DE ،GAو  ANFIS-ACORبه ترتیب
دارای ضریب همبستگی  0/8808 ،0/8818 ،0/8810 ،0/8441و
 0/8810و دارای اختالف جزیی در مقادیر جذر میانگین مربعات خطا
میباشند .همانطورکه مشخص است مقادیر پارامترهای ارزیابی نتایج
مدلها بسیار نزدیک بههم هستند و با قاطعیت نمیتوان گفت که کدام
مدل جهت تخمین سطح آب زیرزمینی بهتر است و یا اینکه نمیتوان
مدلها را با توجه به دقت و عملکرد اولویتبندی کرد .در همین راستا
از روش تجزیه واریانس دو طرفه ( )ANOVAبرای مشخص شدن
SARIM
A
0.15
0.1
ANFIS
0.05

RMSE
ANFISACOR

ANFIS

0
ANFISDE

ANFISGA

SARIM
A
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75

ANFISACOR

ANFISGA

ANFISPSO
Train

r

ANFISDE

ANFISPSO
Test

Train

Test

Fig. 5- Comparison of correlation and error values models during training and testing

شکل  -0مقايسه مقادير همبستگی و خطای مدلها در مراحل آموزش و آزمايش
Table 3- Analysis of variance the results of SARIMA, ANFIS, ANFIS-GA, ANFIS-PSO, ANFIS-ACOR and
ANFIS-DE models.
جدول  –1تجزيه واريانس نتايج مدلهای  ANFIS-ACOR ،ANFIS-PSO ،ANFIS-GA ،ANFIS ،SARIMAو ANFIS-DE
P-Value
0.087

Mean Squares
0.507
0.211

F
1.614
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Creator
Between Groups
Within Groups

پیشبینی زمانی -مکانی سطح آب زیرزمینی/پیزومتری در آبخوانهای
آبرفتی/تحت فشار الزم است ،انجام شود.

 -0نتیجهگیری
هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد مدلهای سری زمانی
( )SARIMAو فرامدلهای ترکیبی با الگوریتمهای بهینهسازی
 ANFIS-ACOR ،ANFIS-PSO ،ANFIS-GA ،ANFISو
 ANFIS-DEدر مدلسازی نوسانات سطح ایستابی آبخوان میباشد.
در این تحقیق از دادههای تراز متوسط آب زیرزمینی  11پیزومتر واقع
در دشت صحنه در استان کرمانشاه به عنوان مطالعه موردی استفاده
شده است .ورودیهای مدل شامل مقادیر متوسط ماهانه تراز آب
زیرزمینی در تأخیرهای قبل (حداکثر تا  4ماه) و متغیر خروجی شامل
مقادیر تراز متوسط ماهانه سطح آب زیرمینی میباشد .تجزیه واریانس
نتایج مدلهای نشان داد که اختالف معناداری بین نتایج مدلهای
ششگانه مورد بررسی ،وجود ندارد .اما با توجه به اینکه که مدل
 SARIMAفرآیندهای خاصی مانند میانگین متحرک ،اتورگرسیون،
تغییرات فصلی و تأخیر را در مدلسازی اعمال میکند و مدت زمان
کمتری برای اجرای مدل نیاز دارد ،میتواند در مورد مدلسازی تراز
آب زیرزمینی بیشتر مورد توجه قرار گیرد .هرچند پیشپردازش آماری
دادهها (بررسی ایستایی) و تبدیل دادهها در صورت نیاز ،خود میتواند
از جمله چالشهای توأم با این دسته مدلها باشد .همچنین نتایج
بدست آمده از تجزیه واریانس ،نشان داد که استفاده از الگوریتمهای
بهینهسازی فراکاوشی  ACOR ،PSO ،GAو  DEو ترکیب آنها با
مدل  ،ANFISنتایج را بهصورت معناداری نسبت به مدل ANFIS
بهبود نمیبخشد وگویای آن است که مدل  ANFISخود به تنهایی
ابزار قدرتمندی برای مدلسازی در این پژوهش بهمنظور تخمین سطح
آب زیرزمینی میباشد .قابل ذکر است که الگوریتمهای ترکیبی در
جستوجوی کامل فضای جستجوی مسأله بهینهسازی ،عدم نیاز به
پیشپردازش و فرضیات آماری بر روی دادهها و همچنین یافتن ساختار
بهینه ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی به ویژه در فرآیندهای
غیرخطی توانایی زیادی دارند؛ اما از جمله معایب آنها میتوان به
هزینه محاسبات اشاره نمود .الزم به ذکر میباشد که نتایج بهدست
آمده در این پژوهش و عدم معنیداری عملکرد مدلهای ترکیبی در
مقایسه با مدل  ANFISتنها برای آبخوان مورد مطالعه و مجموعه
دادههای استفاده شده کاربرد دارد و قابل تعمیم برای سایر ابخوانها با
شرایط هیدروژئولوژیکی متفاوت نیست و ممکن است ایجاد خطا نماید؛
اما می تواند محققین را در انتخاب آگاهانه مدل مناسب در پیشبینی
زمانی سطح ایستابی آبخوان با توجه به کارآیی مورد انتظار ،زمان و
هزینه محاسبات و شرایط الزم برای آمادهسازی دادهها کمک نماید.
بدون شک به منظور اعتبارسنجی نتایج بهدست آمده از این پژوهش،
تحقیقات بیشتر در کاربرد فرامدلهای ترکیبی در مدلسازی و

پینوشتها
1- Ordinary Kriging
2- Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
3- Spatio-Temporal
4- Groundwater Level Monitoring Network Design
5- Artificial Neural Network
6- Gene Expression Programming
7- Feedforward Neural Network
8- Recurrent Neural Network
9- Genetic Algorithm
10- Particle Swarm Optimization
11- Ant Colony Optimization for Continuous Domains
12- Diferential Evolution
13- Autoregressive
14- Moving-Average
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