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چکیده
بررسی تغییرات سطح آبزیرزمینی در برنامهریزي و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی
برخوردار است .در تحقیق حاضر از عکسالعمل سیستم آبزیرزمینی نسبت به مصارف و دبی جریان سطحی بهعنوان
وروديهاي مدلهاي رگرسیون غیرخطی و برنامهریزي بیان ژن جهت برآورد سطح آبزیرزمینی استفاده شد.
بدینمنظور از دادههاي ماهانه مصارف ،دبی جریان سطحی و سطح آبزیرزمینی در طول دوره آماري  1381تا 1390
در دشت بمنرماشیر (استان کرمان) استفاده گردید .با تحلیل همبستگی متقاطع مشخص شد که دبی جریان سطحی با
تأخیر  4ماهه و مصارف بهصورت همزمان بیشترین تأثیر را بر سطح آبزیرزمینی داشتند .سپس رابطه کلی بین این
سه متغیر از طریق دو معادله مدل برنامهریزي بیان ژن ) (GEPو رگرسیون غیرخطی بهدست آمد .براي برآورد مقادیر
سطح آبزیرزمینی در آینده ،نخست مصارف و دبی جریان سطحی بهترتیب با استفاده از روشهاي شبکه عصبی
مصنوعی و توماس – فیرینگ پیشبینی شدند ،سپس با قرار دادن در معادالت پیشنهادي ،مقادیر سطح آبزیرزمینی
پیشبینی گردی د .نتایج نشان داد در حالت استفاده از دادهاي مشاهداتی با اختالف اندک ( RMSEو  MAEبه ترتیب 0/793
و  0/636متر)  ،مدل  GEPبهتر از مدل رگرسیونی عمل کرده اما در حالت استفاده از دادههاي پیشبینی شده توسط
توماس فیرینگ و شبکه عصبی مدل رگرسیونی با داشتن  RMSEو  MAEبه ترتیب  1/437و  1/118متر برآوردي دقیقتر
از سطح آبزیرزمینی در دشت مورد مطالعه داشتهاست.
واژههاي کلیدي :برنامهریزي بیان ژن ،رگرسیون غیرخطی ،روش توماس فیرینگ ،سطح آب زیرزمینی ،شبکه عصبی مصنوعی
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Abstract
Investigating groundwater level variations is very important for sustainable management and planning of
water resources. In the present study, groundwater system response to the consumptions and surface water
discharge were utilized as input variations of nonlinear regression and gene expression programming models
to estimate groundwater table. The used data consisted of monthly consumption amounts, surface discharge
rates and groundwater levels of Bam Normashir plain (Kerman province) during the period of 2002 to 2011.
The cross-correlation analysis indicated that 12 lagged monthly surface discharge as well as the current
monthly consumption values had the highest impact on groundwater level fluctuations. The global
relationship between these three variables was obtained using the two equations produced by ordinary
nonlinear regression and gene expression programming (GEP) model. For estimating the groundwater level
fluctuations, the consumption magnitudes and surface discharge values were predicted using artificial neural
network (ANN) and Thomas-Firing methods, respectively. Then, the values were putted in the regressionbased equations to predict the groundwater level. The obtained result revealed that in the case of using
observational data, the performance of GEP was slightly better than regression models (RMSE and MAE
values were 0.793, 0.636 meter respectively), while by use of the data produced by employing ThomasFiring and ANN, the regression models gave a promising result with RMSE and MAE values of 1.437 and
1.118 meter, respectively.

Keywords: Artificial neural network, Gene expression programming, Groundwater level, Nonlinear
regression, Thomas-Firing method

 منـابع آبزیرزمینی همـواره بهعنوان.بینالمللی اسـت

مقدمه

یکـی از مهمتـرین و مطمئنترین منابع آبی در مناطق

در طی دهههاي اخیر به دلیـل افـزایش تقاضـاي آب و

خشک و نیمهخشک بهشمار رفته و استحصال آب از

 نگرانـیهـاي،کـاهش سرانه منابع آب تجدیـد شـونده

این منابع نسبت به اقلیمهاي دیگـر حـائز اهمیـت

زیـادي ایجـاد شـده و چگونگی استفاده از این منابع به

 مدیریت و بهرهبرداري بهینه این منـابع.ویژهاي است

 موثر و کارآمد بـراي تضمین توسعه،شکل مطلوب

 بررسی نوسانات.بـدون شـناخت آنها امکان پذیر نیست

 یکی از مهمترین موضوعات مطـرح در محافـل،پایدار
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سطح آبزیرزمینی ابزاري مفید در تعیین اندازه تغییرات

رسیدند که شبکه عصبی بهتر عمل کرده اگرچه مدل

کوتاهمدت و بلندمدت سفره در اقلیمهاي متفاوت

رگرسیونی را نیز بهعنوان مدلی مقرون بهصرفه معرفی

بهواسطه برداشت و تغذیه میباشد .مدلسازي

کردند .پژوهش سوریانارایانا و همکاران ( )2014نشان

نوسانات سطح آبزیرزمینی بهدلیل ماهیت و عدم

داد ،آنالیز موجک میتواند دقت نتایج ماشین بردار

قطعیت در مؤلفههاي آن پیچیده است (نایاک و همکاران

پشتیبان را در برآورد سطح آبزیرزمینی افزایش دهد.

 .)2006تشخیص رفتار آبخوان بـهازاي تغییـر در

همچنین دریافتند که متغیرهاي دما و بارش نیز باعث

پارامترهـاي موثر برآن ماننـد بارندگی ،دما ،جریان آب

بهبود نتایج ماشین بردار پشتیبان خواهد شد .افندي و

سطحی ،تبخیر -تعرق و برداشت آب به مـدیران ایـن

وتانابه ( )2007بـا اسـتفاده از دادههـاي روزانه سطح

امکـان را میدهد تا بتوانند در شرایط خاص تصمیمات

آب به کنترل افت سطح آبزیرزمینی پرداختند .آنها با

موثري را اتخاذ کنند .مطالعات متعددي به منظور

اسـتفاده از مدلهاي پایه شعاعی ،فازي-عصبی و شبکه

بررسی وضعیت منـابع آبزیرزمینی انجام شده است.

عصبی مصنوعی سطح آب را بر اساس تاخیر زمـانی

یکی از روشهاي پیشبینی و کنترل سطح ایستابی،

از یک تا  7روز مورد بررسی قرار دادند .نتایج این

استفاده از معادالت رگرسیونی اسـت .کارآموز و

تحقیق نشان داد که با افزایش گام زمانی از دقت مدلها

همکاران ( )2004بهمنظور تهیه مدل بهینـه اسـتفاده

کاسته می شود .آنهـا در تحقیقـاتشان اثرات

تلفیقـی از آبهـاي سطحی و زیرزمینی براي اراضی

پارامترهاي تاثیرگـذار بـر تغییـرات سـطح آب را در

کشاورزي جنوب تهران ،مدل ریاضی آبزیرزمینی

نظـر نگرفتند و تنها از اطالعات سطح آب در روزهاي

سطح

قبل جهت پیشبینی سطح آب استفاده نمودند .همچنین

آبزیرزمینی تهیه نمودند .آنها رابطه آماري بین

ابراهیمی و رجایی ( )2016از آنالیز موجک براي

پارامترهاي متاثر بر نوسانات سطح ایستابی را

آموزش در مدلهاي شبکه عصبی ،رگرسیون چند خطی

بهصورت ماهانه تعیین و بـراساس آن مدل

و ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبراي پیشبینی سطح

بهینهسـازي اجـرا نمودند .بـهمنظـور تعیـین معـادالت

آبزیرزمینی در دشت قم استفاده کردند و نتایج نشان

رگرسیونی ،مدل ریاضی بهصورت مکرر اجرا شـده و

داد که شبکه عصبی با بهرهگیري از آنالیز موجک بهتر

بـراسـاس میـزان ورودي و خروجی براي هر مدل،

از دیگر مدلها عمل میکند .کاوهکار و همکاران ()1392

گردید.

بهمنظور پیشبینی روزانه سطح آب دریاچه ارومیه از

پارامترهـاي مـورد اسـتفاده در ایـن معـادالت

مدل ( GEPمدل برنامهریزي بیان ژن) استفاده نمودند،

رگرسیونی غیرخطی شامل دبی استحصالی از چاهها

نتایج حاکی از توانایی باالي مدل برنامهریزي بیان ژن

بهصورت ساالنه و بارندگی ماهانه بوده است .ساهو و

بود .از دیگر مطالعات انجام گرفته با مدل  GEPجهت

جها ( )2013به بررسی برآورد سطح آبزیرزمینی با

برآورد سطح آبزیرزمینی میتوان به دو پژوهش

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند

قربانی و همکاران ( )2010و همچنین پژوهش

خطی پرداختند و با لحاظ کردن همه پارامترهاي مهمی

ماکارینسکی و همکاران ( )2004که مدل برنامهریزي

که در سطح آبزیرزمینی تأثیر دارد به این نتیجه

بیان ژن را براي برآورد سطح آبزیرزمینی با دقت

منطقه

معادله

را

بهمنظور

رگرسیونی

شبیهسازي

بین

آنها

تغییرات

اسـتخراج
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مناسب پیشنهاد نمودند ،میتوان اشاره کرد .هدف

شبکهها رابطه خاصی براي پیشبینی در اختیار مدیران

تحقیق حاضر مدلبندي سطح آبزیرزمینی بارویکرد

قرار نمیدهند ،فراموش شده است و این امر با توجه به

رفع مشکالت تحقیقات انجام شده قبلی میباشد که

این که همیشه مدیریت آبخوانها به روابط معلوم نیاز

بهطور خالصه عبارتند از :در بیشتر تحقیقات انجام

دارد ،اهمیت مییابد .لذا در این تحقیق ،از رواناب

شده در ارتباط با مدلسازي سطح آبزیرزمینی با

سطحی و مصارف چاهها در مقیاس زمانی ماهانه

استفاده از متغیرهاي مؤثر ،مدت زمان عکسالعمل

استفاده ،زمانهاي عکسالعمل محیطها در نظر

محیط متخلخل به این متغیرها در نظر گرفته نشده است

گرفتهشده و روابط مستخرج حاوي تأخیرهاي الزم

و بهصورت همزمان مقابل هم قرار گرفتهاند .این مسئله

خواهد بود و پیشبینی سطح آبزیرزمینی از طریق مدل

منجر به عدم ارتباط منطقی محیطها میگردد .همچنین

رگرسیونی و رابطه بهدست آمده از مدل برنامهریزي

در تعدادي از مطالعات انجام شده دادههاي مورد

بیان ژن انجام میگیرد.

استفاده در مقیاس روزانه و یا ساالنه بود در حالی که
تغییرات سطح آب بهصورت ماهانه جدي بوده

مواد و روشها

بهطـوري که در ماههاي زمستان رونـد صـعودي و در

منطقه مورد مطالعه

ماههـاي تابسـتان رونـد نزولی دارد (کورتولوس و

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق دشت

رازاک  ،2010افندي و وتانابه  ،2007کاوهکار و

بمنرماشیر واقع در مختصات " 57 º 35' 34تا "29' 0

همکاران  .)1392استفاده از پیش بینی هاي ماهانه به

 59طول جفرافیایی و " 28 º 24' 29تا "30 º 2' 11

مـدیران کمـک مـیکند بهمنظور کنترل میزان برداشت

عرض جغرافیایی در استان کرمان میباشد که ارتفاع

آب از سفره تصمیمات مؤثرتـري اتخاذ نماینـد .از آنجـا

متوسط دشت از سطح دریا  960متر و مساحت آن

کـه امکـان کـاهش برداشـت آب در تعـدادي از ماههاي

 9658/18کیلومترمربع میباشد .این محدوده یکی از

سال امکانپذیر است لذا عکسالعمل آبخوان در تغییر

مناطق کویري ایران بهشمار میآید ،زیرا که حاشیه

سطح آب بهصورت ماهانه موثرتر از ساالنه و یا

شمالی آن به کویر لوت ختم شده و از این جهت داراي

روزانه میباشـد .با توجه به سوابق مطالعات انجام شده

تابستانهاي گرم و خشک و زمستانهاي کم باران

میتوان دریافت که شبکههاي عصبی مصنوعی تاکنون

میباشد .میزان نزوالت جوي تقریباً ناچیز است به-

به طور گستردهاي در حل مسائل مختلف از جمله

طوري که متوسط بارندگی ساالنه آن کمتر از  50میلی-

شبیهسازي و پیشبینی هاي رفتار آبخوان بهکار برده

متر میباشد .طبق آماربرداري سال  1390مجموع تخلیه

شدهاند (محتشم و همکاران  ،1389لونیس و همکاران

منابع آبی دشت بمنرماشیر  678/457میلیون مترمکعب

 ،2005کولیبالی و همکاران  .)2001بنابراین شبکههاي

میباشد .شکل  1منطقه مورد مطالعه در استان کرمان

عصبی گزینهاي کارا در مدلسازي متغیرهاي کیفی و

را نشان میدهد.

کمی منابع آب بهشمار میآیند .اما این نکته که این

º
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شکل  -1منطقه مورد مطالعه.

در این تحقیق از دادههاي سطح آب زیرزمینی،

متفاوتی جهت رساندن سیستم به حالت تعادل میباشند

مصارف و رواناب سطحی در طول آماري سال 1381

لذا با تأخیر دادن ماهانه رواناب سطحی رابطه منطقی

تا  1390استفاده شد .نواقص آماري بسیار محدود در

بهدست آمد .براي پی بردن به ساختار مدل بهینه حاکم

دادهها با استفاده از روشهاي آماري رفع و داده هاي

بر مصرف – رواناب سطحی – سطح آبزیرزمینی به

پرت شناسایی و حذف گردید .دادههاي مورد نظر با

دلیل عدم همزمانی تاثیر این متغیرها بههم که محیط

استفاده از پلیگونبندي تیسن در محیط  GISناحیهاي

متخلخل سفره باعث میشود ،تأخیرهاي مختلف بررسی

شدند تا آمار معادل هر متغیر در طول آماري مورد

و سپس رابطه عمومی پیشنهاد گردید که در آن سطح

مطالعه بهدست آید .براي ناحیهاي نمودن هر متغیر پس

آبزیرزمینی بهعنوان متغیر وابسته ،تابعی از مصارف

از تیسنبندي ،وزنهاي مربوط به هرچاه (مساحت) از

و رواناب سطحی میباشد .براي اطمینان از کارایی

محیط  GISاستخراج و با اعمال این وزنها به کل چاهها،

مدلهاي پیشنهادي ،مصارف و رواناب سطحی

مقادیر معادل محاسبه گردید .شکل  2تیسنبندي

پیشبینی شده و در رابطه حاکم بر سیستم قرار گرفت

چاههاي پمپاژ و پیزومترها را بهعنوان نمونه نشان

تا نتایج برآورد سطح آبزیرزمینی با مقادیر مشاهدهاي

میدهد .تجزیه و تحلیل دادهها در حالت همزمان نشان

مقایسه گردد .در این راستا طبق توصیه عبداهللزاده و

داد که رابطه منطقی براي متغیر رواناب سطحی وجود

همکاران ( )1395براي پیشبینی رواناب سطحی و

ندارد که این امر از نظر فیزیکی منطقی بهنظر میرسد،

مصارف بهترتیب از مدلهاي توماس فیرینگ و شبکه

زیرا پاسخ سیستم نسبت به تغییرات متغیرهاي مؤثر،

عصبی استفاده گردید.

همزمان اتفاق نمیافتد و متغیرها داراي فازهاي زمانی
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شکل  -2پلیگونبندی تیسن برای پیزومترها (شکل چپ) و چاههای پمپاژ ( شکل راست).

برنامهریزي بیان ژن ()GEP1

تعداد معینی برسد ،تکامل متوقف شده و بهترین راه حل

برنامهریزي بیان ژن توسط فریرا در سال 1999

یافت شده تا به حال ،گزارش داده میشود .از طرف

ارائه شد (فریرا  .)2001در این برنامه ،کروموزومهاي

دیگر اگر شرایط توقف یافت نشود ،بهترین راهحل از

خطی و ساده با طول ثابت ،مشابه با آنچه که در

نسل حاضر نگه داشته میشود (به معناي نخبه گزینی

الگوریتم ژنتیک استفاده میشود و ساختارهاي

است) .گزینش یا انتخاب ،نقش بقاء شایستگی را انجام

شاخهاي با اندازهها و اشکال متفاوت ،مشابه با درختان

میدهد و بر اساس آن بهترین افراد شانس بهتري براي

تجزیه در برنامهریزي ژنتیک ،ترکیب میشوند .اولین

تولید فرزندان دارند .کل این روند براي چندین نسل

مرحله در الگوریتم مدل ،تولید جمعیت اولیه از راه حلها

تکرار میشود و با پیش رفتن نسل به جلو ،انتظار

است .این موضوع میتواند بهوسیلة فرآیند تصادفی و

میرود که کیفیت جمعیت نیز بهطور متوسط بهبود یابد

یا با استفاده از مقداري اطالعات درباره مسأله انجام

(فریرا  .)2006در برنامهریزي بیان ژن از عملگرهاي

شود .سپس کروموزومها به صورت بیان درختی اظهار

مختلفی نظیر جهش 2و تالقی 3استفاده میشود .این

شده ،که این هم مطابق با یک تابع برازش ارزیابی

مدل ،از روش معروف چرخ رولت ،4براي انتخاب افراد

میگردد تا میزان مناسب بودن یک راه حل در حیطه

استفاده میکند .هدف عملگر جهش ،بهسازي تصادفی

ال تابع برازش بهوسیلة
مسأله تعیین گردد .معمو ً

داخل کروموزومهاي معینی است .خصوصیت این

پردازش تعدادي نمونه از مسأله هدف ،که موارد برازش

عملگر این است که براي جلوگیري از ایجاد افراد معیوب

نیز نامیده میشوند ،ارزیابی میگردد .اگر کیفیت

از نظر قواعد ،برخی عملیات بدون نقص را اجرا

رضایتبخش از یک راهحل پیدا شود و یا نسلها به
Gene expression programming1

2

Mutation
3
Crossover
4
Roulette wheel
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مینماید .در این مدل از تالقی تک نقطهاي و دو نقطهاي

 :qj+1 , qjمقادیر رواناب سطحی ماهانه در ماه  jوj+1

استفاده میشود .تالقی دو نقطهاي تا حدي جالبتر است

میباشد.

چون میتواند نواحی کدگذاري نشده داخل کروموزومها

 :qavj+1 , qavjمیانگین مقادیر رواناب سطحی ماهانه در

را به مراتب زیادي روشن و خاموش کند .بهعالوه در

ماه  jو j+1میباشد.

این روش ،نوع دیگري از تالقی ،بهنام ترکیب ژنی نیز
اجرا میشود که در آن ژنها بهطور کامل ترکیب
میشوند .این عملگر ،به طور تصادفی ژنها را در

][1

موقعیت یکسانی در دو کروموزوم والد انتخاب میکند
تا دو فرزند جدید را تشکیل دهد .از دیگر عملگرهاي
مورد استفاده میتوان عملگر ترانهش 1را نام برد .در
این روش پدیدههاي مختلف با استفاده از مجموعهاي از
توابع و مجموعهاي از ترمینالها ،مدلسازي میشوند.
مجموعه توابع ،معموالً شامل توابع اصلی

حسابی{+, -

}÷ ،,×,توابع مثلثاتی یا هر نوع تابع ریاضی دیگر

 : tjعدد نرمال استاندارد با میانگین صفر و واریانس
یک.
 : bj,j+1ضریب خطیسازي براي تخمین رواناب سطحی
است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
][2

{√, x2,

}… exp, log, sin, cos,و یا توابع تعریف شده توسط
کاربر است که معتقد است ،میتوانند براي تفسیر مدل

در روابط فوق rj,j+1 ،ضریب همبستگی مقادیر رواناب

مناسب باشند .مجموعه ترمینالها ،از مقادیر ثابت و

سطحی بین ماه  jو  j+1است .همچنین

متغیرهاي مستقل مسأله تشکیل شدهاند (فریرا .)2001

ترتیب انحراف معیار براي ماههاي  j+1و  jمیباشد .با

در تحقیق حاضر از نرمافزار  GeneXproTools4استفاده

محاسبه پارامترهاي مورد نیاز و قرار دادن آنها در

شد.

و

به

رابطه  2میتوان رواناب سطحی را در آینده پیشبینی
کرد.

مدل توماس -فیرینگ

مدل رگرسیونی

این مدل یک دنباله از زنجیره مارکوف است که فرض

مدلهاي رگرسیونی ،یک نگاشت خطی یا

می کند مقادیر دبی ماهانه فقط به دو متغیر میانگین و

غیرخطی از یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل

انحراف معیار مقادیر همان ایستگاه وابسته است .در

ایجاد میکنند .با در دست داشتن یک رابطه رگرسیونی

این روش هر دا ده دبی ماهانه فقط به داده دبی ماه قبل

و معلوم بودن متغیرهاي مستقل آن میتوان متغیر

از خود وابسته است .شکل کلی معادلـه حـاکم

وابسته را برآورد کرد (فریدیک و وایلد  .)2003روابط

بـهصـورت زیـر بیـان مـیشـود (الیزابت و همکاران

سه متغیر با تأخیرهاي مناسب بهصورت زیر بهدست

.)2010

آمد:

که در این رابطه:

Transposition

1
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 Qt ،t-4مصارف در زمان  tو  Xمتغیر مستقل رواناب

سطح آبزیرزمینی (متر) در زمان t

(ماه) Rt-4 ،رواناب سطحی (مترمکعب بر ثانیه) در زمان

مصرف میباشند.

 b ،aو cضرایب رابطهها میباشند .رابطه کلی براي

در ماههاي که مصرف از چاهها افزایش یافته ،سطح

برآورد سطح آبزیرزمینی با استفاده از مصرف همان

آبزیرزمینی پایین رفته و در ماههاي که مصرف کاهش

ماه و رواناب سطحی با تاخیر  4ماهه در معادله  3آمده

یافته ،سطح آبزیرزمینی باال آمده است .براي پیدا

است .معادله  4رابطه بین مصارف -سطح آبزیرزمینی

کردن تعداد تأخیر بهینه کورلوگرام تقاطعی بین

و رواناب سطحی  -سطح آبزیرزمینی را نشان میدهد.

مصارف و سطح آبزیرزمینی و همچنین بین رواناب
سطحی و سطح آبزیرزمینی در شکل  4رسم شده

معیارهاي ارزیابی

است .شکل  4نشان میدهد که مصارف به صورت

بهمنظور ارزیابی دقت پیشبینیهاي سطح آبزیرزمینی

همزمان داراي بیشتر همبستگی با سطح آبزیرزمینی

شاخصهاي آماري ضریب همبستگی ( ،)rریشه میانگین

میباشد و براي رواناب سطحی بیشترین همبستگی با

مربعات خطا )RMSE( 1و میانگین خطاي مطلق)MAE( 2

سطح آبزیرزمینی در تاخیر  4ماهه مشاهده میشود.

محاسبه شدند .مقادیر شاخصهاي مذکور از روابط زیر
محاسبه میشوند.

معادله  4رابطه مصارف -سطح آبزیرزمینی بهصورت
همزمان و رواناب سطحی -سطح آبزیرزمینی با اعمال
تاخیر  4ماهه را نشان میدهد که بهترتیب در آنها
مصارف و رواناب سطحی متغیر مستقل و سطح

][5

][3
][6

][4

آبزیرزمینی متغیر وابسته میباشد که تفاوت در

][7

ضرایب ایجاد خواهد شد .شکل  5نتایج برآورد با

در روابط فوق xi ،مقدار اندازهگیري شده در گام
زمانی  iام yi ،مقدار پیشبینیشده در همان

زمانn ،

تعداد گام زمانی (تعداد دادهها) x ،میانگین مقادیر
اندازهگیري شده و  yمیانگین نظیر براي مقادیر
پیشبینیشده میباشد.

استفاده از رابطه  4را نشان میدهد که با توجه به آن
میتوان دریافت که رابطه بین مصارف با سطح
آبزیرزمینی قويتر از رابطه رواناب سطحی با سطح
آبزیرزمینی میباشد .شکل  6مقادیر مشاهداتی و
محاسباتی سطح آبزیرزمینی با استفاده از معادله  3که
رابطه بین متغیرهاي مصارف بهصورت همزمان و
رواناب سطحی با تاخیر  4ماهه بهعنوان متغیرهاي

نتایج و بحث
در ابتدا اختالف مقادیر سطح آبزیرزمینی و

مستقل با سطح آبزیرزمینی ( متغیر وابسته) را نشان

مصارف ناحیهاي از میانگین محاسبه شد و نمودار آن

میدهد .همچنین جدول  1مقادیر باند اطمینان  95درصد

در شکل  3آمده است .باتوجه به شکل  3میتوان گفت

را براي روابط رگرسیونی استخراج شده نشان میدهد،
که با توجه به آن میتوان معنیداري ضرایب را نتیجه

Root mean square error
Mean absolute error

1
2

گرفت.
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شکل  -3سری آنومالی مصارف و سطح آب زیرزمینی.

شکل  -4همبستگی متقابل بین مصارف و سطح آبزیرزمینی (شکل چپ) ،بین رواناب سطحی و سطح آبزیرزمینی (شکل
راست).
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شکل  -5نمودار سطح آبزیرزمینی مشاهداتی و محاسباتی بااستفاده از مصارف (شکل چپ) ،با استفاده از رواناب سطحی
(شکل راست).

شکل  -6نمودار سطح آبزیرزمینی مشاهداتی و محاسباتی بااستفاده از مصارف و رواناب سطحی
جدول -1باند اطمینان  95درصد ضرایب رگرسیونی.
ضرایب

مقدار ضرایب

باند اطمینان %95

رابطه رگرسیونی

a

-28/405

-36/912- -19/899

b

1/861

1/600- 2/122

سطح آب  -جریان

a

33/465

33/300- 33/720

سطحی

b

-0/971

-1/108- -0/834

سطح آب  -مصارف

مدلبندی پاسخ سیستم آبزیرزمینی به تغییرات مصرف و رواناب سطحی

سطح آب  -مصارف -
جریان سطحی
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a

-3/417

-12/861- 6/026

b

-0/580

-0/730- -0/431

c

1/117

0/1-831/403

جدول -2مقادیر پارامترهای بهکارگرفته شده در برنامهریزی بیان ژن.
تعداد کروموزومها

30

نرخ برگشت

0/1

نرخ ترکیب تک نقطهاي

0/3

طول هر راس

8

نرخ ترانهش ژنی

0/1

نرخ ترکیب دو نقطهاي

0/3

تعداد ژنها

3

نرخ جهش

0/04

نرخ ترکیب ژنی

0/1

][8

شکل  -7نمودار سطح آبزیرزمینی مشاهداتی و محاسباتی بااستفاده از رابطه مستخرج از مدل .GEP
جدول -3ارزیابی رابطههای پیشنهادی توسط مدلهای رگرسیونی و .GEP
روش بهکار رفته

مقادیر مصارف

مقادیر رواناب سطحی

R

RMSE
)(m

MAE
)(m

رابطه رکرسیونی پیشنهادي

مشاهداتی

مشاهداتی

0/873

0/794

0/646

رابطه مستخرج از GEP

مشاهداتی

مشاهداتی

0/879

0/793

0/636

رابطه رکرسیونی پیشنهادي

تخمین زده شده

تخمین زده شده

0/472

1/437

1/118

رابطه مستخرج از GEP

تخمین زده شده

تخمین زده شده

0/469

1/461

1/135
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استفاده از برنامهریزي بیان ژن به دلیل توانایی ارائه

محاسباتی با مشاهداتی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج

رابطه صریح جهت تخمین سطح آبزیرزمینی مدنظر

این دو حالت در جدول  3آمده است.

قرارگرفت که این ویژگی آن را از سایر مدلها نظیر
شبکه عصبی متمایز می کند (کاوهکار و همکاران

نتایج جدول  3مناسب بودن هر دو نوع رابطه را نشان
میدهد اما با اختالف اندک میتوان گفت که رابطه

 .)1392دراین تحقیق ،جهت ارائه رابطه ساده و

رگرسیونی در حالت برآورد سطح آبزیرزمینی با

پرکاربرد از  4عملگر اصلی }÷ {+, -,×,استفاده شد .در

مقادیر تخمینی مصرف و رواناب سطحی بهترتیب

مدل  GEPبراي مدلسازي سطح آبزیرزمینی با سعی

توسط شبکه عصبی و روش توماس فیرینگ ،از دقت

و خطا بهترین تابع تطبیق و تابع ارتباطدهنده بر اساس

بیشتر برخوردار است .اما در حالت استفاده از مقادیر

کمینه ریشه میانگین مربعات خطا به ترتیب تابع ریشه

مشاهداتی رابطه مستخرج از مدل  GEPبهتر عمل

نسبی مربعات خطا ( )RRSE1و تابع جمع انتخاب شد .به

کردهاست .در پژوهش کاوهکار وهمکاران ( )1392مدل

طور خالصه پارامترهاي استفاده شده در هر بار اجراي

 GEPاز دقت کافی براي پیشبینی برخوردار بود که این

مدل که به صورت بهینه و پیشفرض توسط نرمافزار
انتخاب میشود ،در جدول  2آمده است .معادله بهینه
مدل  GEPدر رابطه  8آمده است که در آن  X2 ،X1و

y

بهترتیب رواناب سطحی با تاخیر  4ماه ،مصارف
بهصورت همزمان و سطح آبزیرزمینی میباشد .شکل

نتیجه با پژوهش حاضر که نشان داد با اختالف اندک
(در حالت استفاده از دادههاي واقعی) مدل  GEPبهتر
عمل کرده ،همسو میباشد .هرچند در پژوهش کاوهکار
و همکاران ( )1392حالت دیگري بررسی نشد که قدرت
روابط را با دادههاي تخمینی و همچنین روابط ساده
نظیر روابط رگرسیونی ،مشاهده شود .همچنین نتیجه

 7مقادیر مشاهداتی و محاسباتی توسط رابطه بهدست

پژوهش حاضر با مطالعه انجام گرفته توسط عبداهللزاده

آمده از مدل ( GEPرابطه  )8را نشان میدهد .در این

و همکاران ( )1395همراستا بوده و در هردو مطالعه

پژوهش رابطه کلی رگرسیونی براي برآورد سطح

روابط رگرسیونی قابلیت باالیی در مدلبندي سطح

آبزیرزمینی (رابطه  )3با رابطه مستخرج از مدل

GEP

آبزیرزمینی داشته است.

مقایسه شد .در این راستا مقایسه در  2حالت صورت

نتیجهگیری کلی

گرفت .در حالت اول سطح آبزیرزمینی با استفاده از

در این پژوهش ،مدلبندي مصارف و رواناب سطحی بر

تعداد تاخیر بهینه رواناب سطحی و مصارف برآورد

نوسانات سطح آبزیرزمینی مورد تحقیق قرار گرفت.

گردید و نتیجه با مقادیر مشاهداتی مقایسه شد.

در این راستا  2رابطه (رگرسیونی و مستخرج از مدل

در حالت دوم ،ابتدا مقادیر مصارف و رواناب سطحی

 )GEPپیشنهاد گردید .براي پیدا کردن رابطه منطقی بین

بهترتیب با استفاده از شبکه عصبی و روش توماس
فیرینگ تخمین زده شد و این مقادیر در رابطههاي
رگرسیونی و بهدست آمده از مدل  GEPجهت برآورد
سطح آبزیرزمینی استفاده شد .در نهایت مقادیر

متغیرهاي مستقل (مصارف و رواناب سطحی) و وابسته
(سطح آب زیرزمینی) که عکسالعمل سیستم را در نظر
بگیرد از کورلوگرام تقاطعی استفاده گردید .در
رابطههاي پیشنهادي مصارف بهصورت همزمان و
رواناب سطحی با تاخیر  4ماهه بیشترین تاثیر را در
برآورد سطح آبزیرزمینی داشتند .جهت اطمینان از

Root relative squared error

1

رابطههاي ارائه شده در دوحالت ( -1برآورد سطح
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 که، عملکرد بهتري را شاهد خواهیم بود،بیشتر

آبزیرزمینی با استفاده از مقادیر مشاهداتی مصارف و

پژوهشهایی همچون پژوهش خاشعی و همکاران

 برآورد سطح آبزیرزمینی توسط-2 ،رواناب سطحی

 ساله استفاده کردند و19 ) که از طول آماري1392(

مصارف و رواناب سطحی تخمین زده شده بهوسیله

برتري شبکه عصبی را نسبت به رابطه رگرسیونی

شبکه عصبی و روش توماس فیرینگ) با یکدیگر مقایسه

 در نهایت. تاییدي بر این مورد است،نتیجه گرفتند

شدند که نتایج برتري رابطه رگرسیونی را در حالت

میتوان نتیجه گرفت در مطالعاتی همچون دشت

 یکی از دالیل.تخمین براي دشت بمنرماشیر نشان داد

بمنرماشیر که طول دادهها کم و نیاز به رابطه مشخص

اختالف اندک رابطه رگرسیونی نسبت بهرابطه مستخرج

جهت مدیریت میباشد لزوما استفاده از مدلهاي

، طول آماري کم دادهها میباشدGEP از مدل هوشمند

 نتایج بهتر از رابطههاي ساده رگرسیونیGEP همچون

 باتوجه به حافظهGEP چراکه مدلهاي هوشمند نظیر

.در اختیار مدیران قرار نمیدهد

 حافظه سیستم.سیستم عملکرد متفاوت نشان میدهند
 و با داشتن حافظه،به طول آماري موجود بستگی دارد
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