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Prediction of Groundwater Level Using
MODFLOW, Extreme Learning Machine and
Wavelet-Extreme Learning Machine Models

پیشبینی تراز آب زيرزمینی با استفاده از
 ماشین آموزش نیرومند و،MODFLOW مدلهای
ماشین آموزش نیرومند-ويولت
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Abstract
In this study, the groundwater level of the Kabodarahang
aquifer located in Hamadan Province, Iran, is simulated using
MODFLOW, Extreme Learning Machine (ELM), and
Wavelet-Extreme Learning Machine (WA-ELM) Models. The
correlation coefficient and scatter index values for the
MODFLOW model are calculated 0.917 and 0.0004,
respectively. Then, by different input combination and using
the stepwise selection, 10 different models are introduced for
the ELM and WA-ELM models with different lags. By
evaluating all activation functions of the ELM model, the
sigmoid activation function predicts groundwater level values
with more accuracy. Also, Daubechies2 is selected as the
mother wavelet of the WA-ELM models. According to
different numerical models results, the WA-ELM model is
selected as the superior model in prediction of groundwater
level. For the superior model, the correlation coefficient and
Nash-Sutcliffe efficiency coefficient are calculated 0.959 and
0.915, respectively. These values for ELM model was
respectively computed as 0.828 and 0.672.

Keywords: Groundwater level, MODFLOW, Extreme
Learning Machine, Wavelet, Wavelet-Extreme Learning
Machine.
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چکیده
،در این مطالعه تراز آب زیرزمینی منطقه کبودر آهنک واقع در استان همدان
 ماشین آموزش نیرومند و،MODFLOW ایران با استفاده از مدلهای
 مقادیر ضریب همبستگی.ماشین آموزش نیرومند شبیهسازی میشود-ویولت
0/727  و0/517  بهترتیب مساویMODFLOW و ضریب نش برای مدل
 با ترکیب گامهای زمانی و با تأخیرهای متفاوت ده مدل مختلف.بهدست آمد
 با ارزیابی کلیه توابع. تعریف میشوندWA-ELM  وELM برای مدلهای
 مقادیر تراز آب زیرزمینیSigmoid  تابع فعالسازی،ELM فعالسازی مدل
 بهعنوانDaubechies2  همچنین.را با دقت بیشتری پیشبینی میکند
 بر اساس نتایج. انتخاب میشودWA-ELM خانواده ویولت مدلهای
 بهعنوان مدل برتر در پیشبینیWA-ELM  مدل،مدلهای عددی مختلف
 برای مدل برتر مقادیر ضریب همبستگی.تراز آب زیرزمینی انتخاب میشود
 این در. محاسبه شده است0/519  و0/595 و ضریب نش بهترتیب برابر
 و0/222  بهترتیب برابر باELM حالی است که مقادیر مذکور برای مدل
. بهدست آمد0/672
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 -0مقدمه

 -8روش تحقیق

تخمین تراز آب زیرزمینی یکی از مهمترین موضوعات مدیریت منابع
آب محسوب میشود .به طور کلی روشهای عددی مختلفی برای
پیشبینی تراز سفرههای آب زیرزمینی وجود دارد .مدلهای عددی یک
بعدی یا دو بعدی و روشهای هوش مصنوعی به صورت گستردهای
برای شبیهسازی تراز آب زیرزمینی در بازههای زمانی مختلف مورد
استفاده قرار گرفتهاند .به عنوان مثال ،بهعلت آنکه طراحی و درک
مدلهای تفاضل محدود ،آسانتر و دارای پیچیدگیهای ریاضی
کمتری هستندNikmanesh and Rakhshandehro (2009) ،
توانایی شبکههای مختلف عصبی مصنوعی در پیشبینی تراز آب
زیرزمینی در آبخوان محدوده سعادت شهر فـارس را مــورد ارزیابی
قرار دادند و نتیجه گرفتند شبکههای عصبی مصنوعی پیشرو با
الگوریتم لونبرگ-مارکوارت بهترین نتـایج را ارائه میدهــد.
) Ramezani and Zonemat (2015نوسانات سطح آب زیرزمینی
دشت شهرکرد را با روشهای ماشین بردار پشتیبان ،تحلیل تفکیک
خطی و درجه دوم شبیهسازی نمودند .نتایج نشان داد که ماشین بردار
پشتیبان با داشتن کمترین میانگین خطای نسبی در دورههای  1و 9
ساله و دقت قابل قبول در دورههای  9و  10ساله دارای برتری بر سایر
روشها بوده است Barzegar et al. (2017) .به منظور ارزیابـــی
عملــکرد روش  WA-GMDH1و مدلهای  WA-ELM2و ترکیب
کردن مدلهای مبتنی بر طول موج برای پیشبینی تراز آب زیرزمینی،
دست بــه شبیهسازی آبخوان دشت مراغه-بناب زدنـد .آنها بیان
نمودند کـه ویولت دقت مدلهای هوش مصنوعی را افزایش
داد Chen et al. (2017) .در مطالعهای روش BMARS3را در یک
چهارچوب شبیهسازی -بهینهسازی ادغام کردند تا یک مدل سه بعدی
 MODFLOWرا که به منظور شبیهسازی جریان آب زیرزمینی در
یک ناحیه خشک آبرفتی در شمال غربی کشور عمان توسعه یافته بود
را واسنجی نماید .لذا مطالعات مختلفی در ارتباط با پیشبینی تراز آب
زیرزمینی انجام شده است .مرور مطالعات گذشته نشان میدهد که
بررسی تراز آب زیرزمینی با استفاده از نرمافزار  MODFLOWو مدل
ویولت-ماشین آموزش نیرومند نیازمند بررسی بیشتر بوده و مقایسه
نتایج مدلهای مورد نظر حاوی نکات جدیدی برای محققین است .از
طرف دیگر ،این مدلها دارای توانایی قابل قبولی در پیشبینی مسائل
هیدرولوژیکی دارند .بنابراین در مطالعه حاضر ،تراز آب زیرزمینی با
استفاده از مدل  ،MODFLOWماشین آموزش نیرومند و ویولت-
ماشین آموزش نیرومند شبیهسازی میگردند و با مقادیر مشاهداتی
مقایسه میشوند .در انتها مدل برتر برای تخمین تراز آب زیرزمینی
ارائه میشود.

MODFLOW 2000 -0-8

 MODFLOWیک برنامه کامپیوتری است که بهصورت عددی
معادالت جریان آب زیرزمینی را برای محیطهای متخلخل با
بهرهگیری از روش تفاضالت محدود بهصورت زیر حل میکند
(:(McDonald and Harbaugh, 1988
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که در این معادله  Kyy ،Kxxو  Kzzبه ترتیب عبارتند از مقادیر هدایت

هیدرولیکی در راستای محورهای مختصات  Y ،Xو  W ،Zمعرف شار
حجمی در واحد حجم Ss ،ذخیره ویژه محیط متخلخل و  tنشان دهنده
زمان میباشد .دورههای تنش هیدرولوژیکی به تناسب دوره زمانی
مدلسازی  10سال انتخاب گردیده است .به بیان دیگر ،به دلیل
آمادهسازی مدل آبخوان دشت کبودرآهنگ بهمنظور مطالعات کیفی
آتی بر آن ،در هر سال  12دوره تنش در راستای انطباق گامهای زمانی
کمی و کیفی انتخاب گردید که در مجموع  10سال  120گام زمانی
برای حلگر تعریف گردیده است .الزم به ذکر است که مدل در شرایط
ناپایدار اجرا شد و حد اطمینان حداقل  59درصد بهعنوان شرط پذیرش
تعیین گردید .چاه بابا نظر در واسنجیها دارای کمترین مقدار خطا بوده
و در موقعیت مکانی خاصی قرار دارد به صورتی که تمامی شرایط
مرزی در دسترس است .بنابراین و بهعنوان بهترین نقطه قابل اتکا
برای تجزیه و تحلیل نتایج انتخاب شد.
 -8-8محدوده مورد مطالعه

دشت کبودرآهنگ یکی از محدودههای مطالعاتی حوضه رودخانه
قرهچای است که با وسعت  9170کیلومتر مربع در شمال استان همدان
واقع شده که از شمال با دشت زنجان و قزوین ،از جنوب با دشت بهار
و قهاوند ،از شــرق بــا دشت رزن و از غـرب با محدوده مطالعاتی
گل تپه-زرین آباد در ارتباط میباشد .متوسط بارندگی دشت کبودر
آهنگ براساس آمار درازمدت ( 96ساله) ایستگاه پایگاه نوژه 992/7
میلیمتر بوده و متوسط بارندگی در دشت کبودرآهنگ  221/9میلیمتر
میباشد .در شکل  1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و چاه
بابانظر نشان داده شده است.
 -9-8ماشین آموزش نیرومند

ماشین آموزش نیرومند ( )ELMیک نوع شبکه عصبی پیشخور
تکالیه است که ابتدا توسط ) Huang et al. (2004ارائه شد.
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Fig. 1- Geographical location of the study area and Baba Nazar well

شکل  -0موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه و چاه بابانظر

میگیرند .در  ،ELMوزنها و بایاسها بین نرونهای الیه ورودی و
مخفی به صورت تصادفی تعیین میشوند (.)Huang et al., 2004

به طور کلی  ELMوزنهای ورودی را به صورت تصادفی تعیین
میکند و وزنهای خروجی را به صورت تحلیلی محاسبه مینماید .تنها
تفاوت  ELMبا شبکه عصبی پیشخور تک الیه ،)SLFFNN( 1عدم
استفاده از بایاس برای نرون خروجی است .به عبارت دیگر ،نرونهای
الیه ورودی با همه نرونهای الیه مخفی در ارتباط هستند .توصیف
ریاضی شبکه عصبی پیشخور تک الیه با تعداد  nنود مخفی ،به صورت
زیر بیان میشود:

 -1-8ويولت

ویولت تبدیلی است که به منظور تجزیه فرکانسهای یک سری زمانی
مورد استفاده قرار میگیرد .تبدیل ویولت همانند تبدیل فوریه ،سری
زمانی را به صورت ترکیب خطی از چند تابع اصلی ( ،)baseدر نظر
میگیرد .یکی از مشخصات اصلی تبدیل ویولت این است که این
تبدیل توانایی بدست آوردن اطالعات در زمان ،تناوب و موقعیت را به
طور همزمان دارد ( .)Misiti et al., 1996در این مطالعه ،تبدیل
ویولت با مقادیر مشاهداتی از چاه بابا نظر در بازه زمانی مورد نظر به
صورت سری زمانی رفتار میکند .انتخاب ترکیبهای ورودی بر اساس
تاًخیرهایهای مختلف انجام میشوند .به طور کلی برای تعیین
گامهای زمانی مؤثر از تابع خود همبستگی 9و تابع خود همبستگی
نسبی 6استفاده میشود .به طور کلی ،ترکیبهای ورودی انتخاب شده
با استفاده از انتخاب گام به گام 7که به صورت تأخیرهای مختلف در
قالب  10مدل مختلف به شکل زیر ارائه می شود انجام شده است:
Model 1: GWLt   f GWLt  1
()1

n

()2

)fn (x) = ∑ βi G(ai . bi . x
i=1

که در اینجا  βiوزن بین نود مخفی iام و نود خـروجـی ai ∈ Rn ،و
( biو  )aiفاکتورهای آموزش گرههای مخفی و ) G(ai, bi, xخروجی
گره iام برای ورودی  xاست .تابع فعالسازی ) G(xکه دارای انواع
مختلفی میباشد ،برای گره مخفی افزاینده ) G(ai, bi, xرا میتوان به
شکل زیر بازنویسی کرد:
()9
) G(ai . bi . x) = g(ai ∙ x + bi
از توابع فعالسازی جهت محاسبه خروجی پاسخ نرونها استفاده
میشود .توابع فعالسازی غیرخطی  ELMشامل تابع پلهای
( ،)Hardlimسیگموید ) ،(Sigسینوسی ( ،)Sinبایاس مثلثی ()Tribas
و بایاس شعاعی ( )Radbasهستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار

Model 2: GWLt   f GWLt  1, GWLt  2
Model 3: GWLt   f GWLt  1, GWLt  2, GWLt  3
Model 4: GWLt   f GWLt  1, GWLt  2, GWLt  5
Model 5: GWLt   f GWLt  1, GWLt  3, GWLt  9
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Model 6: GWLt   f GWLt  1, GWLt  3, GWLt  10
Model 7: GWLt   f GWLt  1, GWLt  3, GWLt  6
Model 8: GWLt   f GWLt 1, GWLt  3, GWLt 12
Model 9: GWLt   f GWLt  1, GWLt  3, GWLt  6, GWLt  12
Model 10: GWLt   f GWLt  1, GWLt  2, GWLt  3, GWLt  6, GWLt  12

مدل  MODFLOWو مدلهای هوش مصنوعی برتر با هم مقایسه
میشوند.

 -0-8معیارهای ارزيابی عملکرد مدل پیشنهادی

در این مطالعه برای بررسی دقت مدلهای عددی مختلف از
شاخصهای آماری ضریب همبستگی ،)R( 2ریشه میانگین مربعات
خطا ،)RMSE( 5شاخص پراکندگی )SI( 10و ضریب نش(NSC) 11
استفاده میشود:


()9

 F  F O



 Oi

i

i

i

 F  F   O
n

 Oi

i

n

2

i

i

n

 F  O 

2

i

i

i 1

()7
()2

1
n

RMSE 

RMSE
O
 Fi 2
 Oi

i

2

 -8-9خانواده ويولت

SI 

تبدیل ویولت دارای پنج خانواده مختلف است .این خانوادهها شامل
 sym ،dmey ،db ،haarو  coifهستند .خانواده  haarیک جزء دارد
و خانواده  dbده جزء ( )db1, db2,…,db10دارد .این در حالی است
که خانوادههای  sym ،dmeyو  coifبهترتیــب یــک ،هفت
( )sym1, sym2,…, sym7و پنج ( )coif1, coif2,…, coif7جزء
دارند .با تجزیه و تحلیل خانوادههای مختلف نشان داده شد که خانواده
ویولت تحت عنوان  db2مقادیر تراز آب زیرزمینی را با دقت بیشتری
شبیهسازی میکند .برای این جزء از خانواده  dbمقادیر  Rو RMSE
بهترتیب برابر  0/227و  0/222پیشبینی شدهاند .با توجه به مطالب
عنوان شده ،در ادامه شبیهسازی از  db2بهعنوان جزء بهینهسازی شده
خانوادههای مختلف ویولت استفاده میشود.

n

 O

i



R

i 1

i 1

()6

در ابتدا برای مدل  ELMبه بررسی توابع فعالسازی پرداخته میشود.
همانگونه که بیان شد ،مدل  ELMدارای پنج تابع فعالسازی با
عنوانهای  Triangle basis ،Hardlimit ،Sine ،Sigmoidو
 Radial basisاست .به عنوان مثال مقادیر  RMSE ،Rو  NSCبرای
تابع فعالسازی  Sigmoidبهترتیب برابر  0/591 ،0/791و 0/999
محاسبه شده است.

n

i 1

2

 -0-9انتخاب تابع فعالسازی

i 1
n

 O

NSC  1 

i 1

در اینجا  Oiمقادیر مشاهداتی Fi ،مقادیر دبی پیشبینی شده بهوسیله
مدلهای عددی̅ ،
 Oمیانگین مقادیر مشاهداتی و  nبرابر تعداد مقادیر
مشاهداتی است .نزدیک بودن شاخص آماری  Rبه عدد یک
نشاندهنده همبستگی باالی نتایج مدل عددی با مقادیر مشاهداتی
است .همچنین نزدیک بودن مقادیر  RMSEو  SIبه عدد صفر حاکی
از عملکرد مناسب مدل عددی مورد نظر است .عالوه بر این ،شاخص
 NSCبین مثبت یک و منفی بینهایت متغیر بوده که نزدیک بودن
این مقدار به عدد مثبت یک به معنای دقت بیشتر مدل عددی است.

 -9-9مدلهای برتر

در بین کلیه مدلهای  ،ELMمدل  ELM 2مقادیر تراز آب زیرزمینی
را با دقت بیشتری در مقایسه با سایر مدلهای  ELMشبیهسازی
میکند .بهعنوان مثال ،مقدار  Rبرای  ELM 2مساوی  0/222بدست
آمده است .عالوه بر این ،در میان کلیه مدلهای  ،WA-ELMمدل
 WA-ELM 2در مقایسه با سایر مدلهای تعریف شده دارای دقت
بیشتــری است .بهعنـــوان مثال ،مقدار ضریب همبستگی برای
 WA-ELM 2برابر  0/595بدست آمده است .همچنین مقدار شاخص
آماری  RMSEبرای  ELM 2و  WA-ELM 2بهترتیب مساوی با

 -9نتايج و تحلیل نتايج
در ادامه به بررسی توابع فعالسازی مختلف مدل ماشین آموزش
نیرومند پرداخته میشود و بهینهترین تابع فعالسازی برای مدلسازی
انتخاب میگردد .سپس با تجزیه و تحلیل نتایج خانوادههای مختلف
تبدیل ویولت ،به معرفی بهینهترین جزء این خانوادهها که مقادیر
مشاهداتی را با دقت بیشتری تخمین میزند پرداخته میشود .در ادامه،
مدلهای برتر برای هر یک از مدلهای ماشین آموزش نیرومند و
ویولت -ماشین آموزش نیرومند معرفی میشوند .در بخش بعدی ،نتایج
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نتــایج مدل  MODFLOWمقایسه میشود .مقایــسه مدلهای
 WA-ELM 2و  MODFLOWدر پیشبینی تراز آب زیرزمینی در
شکل  9قابل مشاهده است .بر اساس نتایج مدلسازی ،مدل WA-
 ELM 2مقادیر تراز آب زیرزمینی را با دقت بیشتری در مقایسه با
مدل  MODFLOWشبیهسازی کرده است .به عنوان مثال مقدار R
برای مدلهای  WA-ELM 2و  MODFLOWبهترتیب مساوی
 0/595و  0/517پیشبینی شده است .عالوه بر این ،مقدار  NSCبرای
مدلهای  WA-ELM 2و  MODFLOWبهترتیب مساوی با 0/519
و  0/727محاسبه شده است.

 0/229و  0/112محاسبه شده است .در شکل  2نمودارهای
پــراکندگی و نتایج شبیهسازی شده برای مدلهای برتر  ELM 2و
 WA-ELM 2بهتصویر کشیده شده است.
 -1-9مقايسه مدل  MODFLOWو مدل برتر هوش مصنوعی

بر اساس نتایج مدل  ،MODFLOWمقادیر ضریب همبستگی و
شاخص پراکندگی بهترتیب مساوی  0/517و  0/0001پیشبینی شده
است .همچنین نتایج مدل برتر هوش مصنوعی ( )WA-ELM 2با

Fig. 2- Predicted groundwater level for superior models of ELM and WA-ELM
شکل  -8تراز آب زيرزمینی پیشبینی شده برای مدلهای برتر  ELMو WA-ELM

 -1خالصه و جمعبندی
به طور کلی پیشبینی تراز آب زیرزمینی یکی از مهمترین موضوعات
مدیریت منابع آب محسوب میشود .در مطالعه حاضر تراز آب زیرزمینی
در منطقه کبودر آهنگ ،همدان ،ایران با استفاده از سه مدل عددی
 ،MODFLOWماشین آموزش نیرومند و ویولت ماشین آموزش
نیرومند شبیهسازی شد .برای هر یک مدلهای  ELMو WA-ELM
و با استفاده از گامهای زمانی مختلف ،ده مدل متمایز توسعه داده شد.
ابتدا بهینهترین تابع فعالسازی برای مدلهای هوش مصنوعی بهدست
آمد .سپس با توجه به خانوادههای مختلف ویولت ،بهترین جزء برای
این خانوادهها شناسایی شد .سپس به بررسی مدلهای مختلف ELM

Fig. 3- Comparison of WA-ELM and MODFLOW
model in simulating groundwater level

شکل  -9مقايسه نتايج مدل  WA-ELMو  MODFLOWدر
شبیهسازی تراز آب زيرزمینی
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