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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ،دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
 .2استادیار گروه علوم زمین ،دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
 .3استاد گروه علوم زمین ،دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
 .4دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی ،دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -1394/07/10 :تاریخ تصویب)1394/09/10 :

چکیده
با توجه به افزایش جمعیت و توسعۀ کشاورزی در دشت اردبیل ،ارزیابی آسیبپذیری آبخوان این دشت برای مددیریت منداب
آب زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی ضروری است .در این پژوهش آسیبپذیری آبخوان دشدت اردبیدل در
برابر آلودگی با استفاده از روش دراستیک بررسی شد .در مدل دراستیک هفت پارامتر مؤثر در آسیبپدذیری شدامل عمدب آب
زیرزمینی ،تغذیۀ خالص ،محیط آبخوان ،محیط خاک ،توپوگرافی ،محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی ،بهصورت هفدت الیدۀ
رستری با مقیاس  1 :30000تهیه شد و بعد از رتبهدهی و وزندهی شاخص دراستیک محاسبه شد که برای دشت اردبیدل بدین
 82تا  151بهدست آمد .سپس بهمنظور بهینهسازی مدل دراستیک از مدل ماشین بردار پشتیبان ،شبکۀ عصدبی پیشدرو و شدبکۀ
عصبی برگشتی استفاده شد تا بدینطریب بتوان به نتدای دییدبتدری از ارزیدابی آسدیبپدذیری دسدت یافدت .بده ایدن منظدور
پارامترهای دراستیک بهعنوان ورودی مدل و شاخص دراستیک بهعنوان خروجی مدل تعریف شدند و مقادیر نیتدرات مربوطده
به  2دستۀ آموزش و آزمون تقسیم شد .شاخص دراستیک مربوط به مرحلۀ آموزش با مقادیر نیترات مربوط تصحیح شد و بعد
از آموزش مدل ،در مرحلۀ آزمون نتای مدلها با استفاده از مقادیر نیترات ارزیابی شد .نتای نشان داد که هر سده مددل هدوش
مصنوعی توانایی زیادی در ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دارند ،اما در این بین ،مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحلۀ آزمون برای
هر سه یسمت شریی ،غربی و جنوبی دشت با کمتدرین مقددار  RMSEبدهترتیدب  3/93 ،6/74و  3/78و بیشدترین مقددار

R2

بهترتیب  0/79 ،0/73و 0/72نتای بهتری را دربرداشت .براساس این مدل ،یسمتهای شمالی و غربی دشت پتانسدیل آلدودگی
باالیی دارد و باید محافظت بیشتری از این مناطب صورت گیرد.
کلیدواژگان :آسیبپذیری آبخوان ،دشت اردبیل ،ماشین بردار پشتیبان ،مدل دراستیک ،هوش مصنوعی.

* نویسندۀ مسئول

Email: nadiri@tabrizu.ac.ir

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،3پاییز 1394

312

مقدمه
وه

در طول چند دهۀ گذشته ،آلوودگ آ هوی ییزیمننو
یک ای مشکالت جود ییسو محنطو در نتنجوۀ افواای
فعیلن هی صنعت و کشیوری تبدیل شده اسو ییسویی
سفزههوی آ ییزیمننو آلوودهشوده وزا ییگزدانوده وه
کنفن اصل سنیر مشکل و حت غنزممکن اسو ایون در
حیل اس که آ هی ییزیمنن هدلنل حجم ذخنزهسویی
ییید و حسیسن نسوبتی کوم آه وه آلوودگ در میییسوه وی
آ هی سطح هطور فاایندها ه منبو مموم تونمنن آ
تبدیل شده اس ] [9هعنواه یک قیعدۀ کلو  ،محیفتو ای
آ هی ییزیمننو در زا وز آلوودگ وهمزاتو آسویهتوز و
عیقالنهتز ای حذف آلودگ عد ای آلودهشوده آه اسو گوی
نخسوو و وووزور ووزا جلوووگنز ای آلووودگ آ هووی
ییزیمنن شنیسیی منیطق در معزض خطز آلوودگ نشوتز
اس ] [26مفمو آسن پذیز زا اولنن یر در اواخز سویل
 1960منالد در فزانسه زا آگیه خش در یرۀ آلوودگ
آ ییزیمنن ارائه شده اس ] [36آسن پذیز را م توواه
هعنواه امکیه نفوذ و پخ آالینودههوی ای سوط یمونن وه
سنستم آ ییزیمنن تعزیو کوزد آسون پوذیز آ خوواه،
ننزو آه را زا نفوذ و پخ آالیندههی ای سط یمونن وه
سنستم آ ییزیمنن نشیه م دهد ،وهطوور کوه آلوودگ
تولندشده در سط یمنن تواند ه آ ییزیمنن زسود و در
آه پزاکنده شود ] [9آسن پذیز نوع خصوصن نسوب ،
دوه عد و غنزقی ول انودایهگنوز اسو و وه ویژگو هوی
آ خواه ،محنط یمننشنیس و هنودروئئولوئ سوتی دارد
] [6ارییی آسن پذیز زا آلوودگ آ هوی ییزیمننو
خش ای مدیزی آ هی ییزیمننو در سونیر ای منویطق
جمیه هشمیر م رود.
تی کنوه روشهی مختلف زا ارییی آسن پوذیز
ارائه شده اس و در تمیم روشهی آسن پوذیز آ خوواه
زاسیس انتییل آلودگ ای سط یمنن ه الیۀ آ ودار وزآورد
شووده اس و روش دراسووتنک یک و ای روشهووی متووداول
استفیده شده زا ارییی آسن پذیز آ ییزیمنن اس
] [4مدل دراستنک زاسیس هف پیرامتز هندروئئولوئیک
مؤثز در آسن پذیز ای جمله ،عمق آ ییزیمنن  ،تغذیوۀ
خیلص ،محنط آ خوواه ،محونط خویت ،توپووگزاف  ،تونثنز
نیحنۀ غنزاشبیع و هدای هندرولنک اس ای ماایی مودل
دراستنک م تواه ه هاینۀ انودت و تعوداد دادههوی کوم

اشیره کزد ،اموی ووع عمودۀ ایون مودل ،اعمویل نتزهوی
کیرشنیس و ووزا تعنوونن ویه و رتبووهدهوو پیرامتزهووی
هکیررفته در آه اس ][23
همنتور مبوود مودل دراسوتنک توی کنووه روشهوی
مختلف ارائه شده اس ایجملوه پینیگویپولوس و همکویراه
همنتور مننهسیی مدل دراسوتنک ای روشهوی آمویر
اسووتفیده کووزدهانوود ] [29در عضوو ای مطیلعوویت ننووا ای
پیرامتزهی اوویف میننود کویر ز اراوو و نووع و شودت
آ نیر زا مبود مدل دراستنک استفیده شده اس ]،25
 [31اخنزا ای روشهی هوش مصنوع هطور گسوتزدها
در سنیر ای مطیلعیت در علو مختل استفیده شده اس
] [35 ،28 ،13ای جملووه مطیلعوویت انجووی شووده در یمنن وۀ
ارییی آسن پوذیز آ ییزیمننو وی اسوتفیده ای هووش
مصنوع م تواه ه موارد ییز اشیره کزد:
دیکسوووه در سوویل  2005ووهمنتووور پوون ننوو
آسن پذیز آ ییزیمنن زا ییزحووۀ انتخی شوده ای
حووۀ رودخینۀ ایلننووی  1در شومیل غوز آرکوینااس ،ای
روش نزوفیی استفیده کزده و حسیسن مدل نزوفیی را ی
تلفنق روشهی  GISو نزوفیی زرس کوزده اسو ][17
فزجیاده اصل و محمد در پژوهش همنتور پمنوه نود
آسن پوذیز آ هوی ییزیمننو ای الیووریتمهوی فویی
عصب استفیده کزدند ] [1مطیلعها در یمننۀ مننهسیی
مدل دراستنک توسط فنجین و همکویراه در سویل 2013
انجی شده اس که وهمنتوور ارییوی آسون پوذیز آ
ییزیمنن آ خواه دش مزاغه -نوی  ،مننوهسویی مودل
دراسووتنک را ووی اسووتفیده ای هوووش مصوونوع مزکوو
2
نتیرتشده انجی دادهانود ] [20میشونن وزدار پشوتنبیه
) ،(SVMیک ا اار رگزسنوه و طبیه ند اس و وزخالف
 ANNکه سع م کند ه تعزی پنچندگ توا ای فضی
ورود پزداید SVM ،دادههی غنزخط را وه فضویی وی
ا عید نشتز م زد ،سپ ای توا خط سیده وزا ایجوید
مزیهی جداکنندۀ خط در فضی جدید استفیده م کنود
یک دییز ای ویژگ هی  SVMاین اس کوه فزموالسونوه
رگزسوونوه آه ووه جووی حووداقل کووزده ریسووک تجز و ،
زاسیس حداقل کزده ریسک سیختیر اس هطوور کوه
عملکووزد متووز داشووته یشوود ] [12اولوونن کوویر زد روش
1. Illinois
2. Support Vector Machine
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میشنن زدار پشتنبیه ) (SVMدر مسیئل آ توسط دیبیت
و همکیراه ی مدلسویی ویرش و روانوی ارائوه شود ][16
همچنوونن در پژوهش و ووهمنتووور پوون نن و سووط آ
ییزیمنن ای  SVMو  ANNاستفیده شده اس و نتییج این
دو روش ی هم میییسه شده اس نتییج نینیز کیرای متوز
 SVMدر آمویش ،واسنج و اعتبیرسونج در میییسوه وی
 ANNود ][11
دش ارد نل هعنواه یک ای منیطق فعویل کشویوری ،
دامدار و صنع اسو کوه در آه ای کودهوی کشویوری
ییید استفیده م شود و در شمیل غز کشور ای دش هوی
ممم هشومیر مو آیود در ایون دشو عوالوه وز کودهوی
استفیدهشده ،پسوی هوی و فیووال هوی حیصول ای منطیوه
م تواند آ هی ییزیمنن را آلوده سییند ،نی زاین ارییوی
آسن پذیز آ خواه دش ارد نل وزورت دارد تی تواه وی
شنیسیی منویطق آسون پوذیز ایون دشو ای آلوودهشوده
آ هی ییزیمنن این منطیوه توی حود جلووگنز کوزد
نی زاین ،در این پژوه ای مودل دراسوتنک وزا زرسو
آسن پذیز ذات دش ییدشده استفیده شد سپ وزا
دسووتنی ووه نتووییج دقنووقتووز ای آسوون پووذیز آ خووواه و
شنیسیی منیطق دارا پتینسنل آلودگ ییید ای مودلهوی
هوش مصنوع اسوتفیده شود یکو ای مایو هوی هووش
مصنوع در یمننۀ ارییی آسن پوذیز نسوب وه روش
دراستنک این اس که ویههیی که در روش دراستنک وی
نتز کیرشنیس اعمیل م شود را هصورت مننه و دوه ننیی
ه نتز کیرشنیس انجی م دهد نی زاین ،زا مننهسویی
و مبود مدل دراستنک ،میشنن زدار پشتنبیه ) (SVMکه
تی کنوه زا این منتور استفیده نشده ،ه کیر گزفته شد و
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کیرای آه ی شبکۀ عصوب ) (ANNمیییسوه شود یکو ای
مای هی استفیده ای مدلهی هووش مصونوع عوالوه وز
آسن پذیز ذات  ،ارائۀ تخمنن ای آسن پوذیز ویوژه در
منطیه ننا اسو کوه در ایون پوژوه ارائوه شوده و قی ول
استفیده زا منیطق مطیلعیت دییز ننا اس
منطقۀ مطالعاتی
محدودۀ مطیلعیت مد نتز در این تحینوق ،آ خوواه دشو
ارد نل اس همیهطور که در شوکل  1مشویهده مو شوود
دش ارد نل در شمیل غز ایزاه و در استیه ارد نل قوزار
دارد ایون دشو وسووعت حودود  990کنلومتزمز و دارد
حوووووۀ آ زیوووا دشووو ارد نووول در محووودودۀ طوووول
شزق ׳–48 ̊40׳ 48 ̊00و عوزض شومیل ׳– 38 ̊30׳38 ̊00
قزار گزفته اس دش ارد نل دشت نسبتی هموار اس که
ای اطزاف توسط کوههی اقووش ،تویل و سوباله احیطوه
شده و تنمی خزوج منی آ و دشو در دورتوزین نیطوۀ
شمیل غز آه واقو شوده اسو ایون دشو دارا سوه
رودخینۀ اصول قوزهسوو ،یلخلوچوی و قوور چوی اسو
نوراهچی  ،هنزچی و شمزیورچی ننا ای دییز رودهی این
دش هستند ای نتز یمننشنیس ارتفیعیت اطوزاف دشو
ارد نل خش ای رشتهکوه البوزی هسوتند در قسوم هوی
مزکا و شزق رشتهکوه البزی ،رخسیرههی تووف سوبا وی
سن ائوسن در ارتبیط ی سنگهی آتشفشوین هسوتند ،در
حیل که در منطیۀ ارد نل سنگهوی آتشفشوین غیلو و
توفهی سبا کمتوز هسوتند در ایون منطیوه سوییندهی
سنویوئنک اغل چنن خوردهاند و سییندهی قدیم تز تنمی
در خ هی شمیل ییف م شوند ][2

شکل  .1منطقۀ مطالعهشده و موقعیت نقاط نمونهبرداری برای غلظتهای نیترات
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روش پژوهش
در این پژوه ای روش  DRASTICزا ارییی آسن پوذیز
آ خواه دش ارد نول اسوتفیده شوده اسو سوپ وهمنتوور
مننهسیی این روش ای مودلهوی هووش مصونوع ای جملوه
میشنن زدار پشوتنبیه و شوبکۀ عصوب اسوتفیده شود در ایون
پژوه منی اطالعیت گونیگون ای جملوه دادههوی عموق آ
ییزیمنن  ،الگ چیههی مشیهدها  ،نتییج آیمیی پمپیئ ،نیشوۀ
یف خیت منطیه و نیشوۀ توپووگزاف وزا تمنوۀ پیرامتزهوی
مدل دراستنک وه کویر گزفتوه شود وی تجایوه و تحلنول ایون
اطالعوویت در محوونط نووز افوواار  Arc GISنیشووۀ پمنووه نوود
آسن پذیز آ خواه دش ارد نل تمنه شد (تووونحیت کیمول
درخصوص چیونی ارییی پیرامتزهی دراستنک و تمنۀ نیشوۀ
آسن پذیز در خ حث و نتییج ارائه شده اس ) در مزحلوۀ
عد همنتور اجزا مدلهوی هووش مصونوع  ،هفو پویرامتز
دراستنک هعنواه ورود مدلهی و شیخص دراستنک تصوحن
شده ی ننتزات هعنواه خزوج مدلهی انتخوی شود همچنونن
زا صح سنج مدلهی ننا ای مییدیز اندایهگنز شدۀ غلتو
ننتزات در منطیۀ استفیده شد
مدل دراستیک )(DRASTIC

مدل دراستنک توسط آئان حفیظ محنط ییس آمزیکی
) (US – EPAهمنتور تعنونن پتینسونل آلوودگ آ هوی
ییزیمننو توسووعه ییفتووه اسو ] [5ایوون موودل ،پتینسوونل
آلودگ یک نیحنه را ی جم کزده عوامل کلند مؤثز وز
انتییل مواد آالینده محلول ارییی م کند مدل دراسوتنک
زاسیس هف پیرامتز هندروئئولوئیک اس که شیمل عمق
آ ییزیمنن  ،1تغذیه ،2محونط آ خوواه ،3محونط خویت،4
توپوووگزاف  ،5توونثنز نیحنووۀ غنزاشووبیع 6و وووزی هوودای
هنوودرولنک  7اسوو اطالعوویت حیصوول ای ایوون پیرامتزهووی
هصورت تلفنی تجایه و تحلنول و سوپ توسوط سویمینۀ
اطالعویت جغزافنویی ( )GISپوزدایش مو شوووند در روش
دراستنک ه هز پیرامتز یک رتبوه و یوک ویه (ای  1توی )5
زحسو اهمنو پوویرامتز اختصویص داده مو شوود رتبوۀ
پیرامتزهی دراستنک نن  1تی  10متغنز اس  ،هطور که
1. Depth of groundwater
2. Recharge
3. Aquifer media
4. Soil media
)5. Topography (surface slope
6. Impact of the vadose zone media
7. Conductivity

 1ه معنی کمتزین و  10ه معنی نشتزین خطوز وزا
آلودگ آ ییزیمنن در نتز گزفته م شود ] [9ای ایونرو
شیخص دراسوتنک زاسویس ویهدهو وه مجمووع هفو
پیرامتز ی فزمول  1محیسبه م شود ][5
()1

DI  DrDw  RrRw  ArAw 
SrSw TrTw  IrIw  CrCw

در را طۀ یال DI ،شیخص آسن پذیز دراستنک و حوزوف
ارگ نشیهدهندۀ پیرامتزهی هف گینه و  rنوز اریش (رتبوه) و
 wوین اس که ه هز پیرامتز تخصنص داده م شود
ماشین بردار پشتیبان )(SVM

اسیس روش میشننهی زدار پشتنبیه ) (SVMتوسط کوورتا
و وپننک در سیل  1995ارائه شد ] [14میشنن زدار پشتنبیه
یک سنستم یویدگنز کیرآمود اسو کوه ای اصول اسوتیزای
کمننهسیی خطی سیختیر مزه م جوید و ه یوک جووا
مننۀ کل منجز م شود ] .[15شوکل  2تصوویز شومیتنک ای
میشنن زدار پشتنبیه را نشیه م دهد مممتوزین کیر زدهوی
میشوونن ووزدار پشووتنبیه در طبیووه نوود و خطوو سوویی
دادههیس ویژگ ممم میشنن زدار پشتنبیه ایون اسو کوه
زخالف الیوریتمهی کالسنک و رگزسونوههوی خطو کوه
هوسنلۀ حداقل کزده قدر مطلق خطی یی تواه دو خطی عمول
م کنند ،آههی ریسک عملنیت را ه حداقل م رسینند SVM
ریسک نبود طبیه ند صحن را هصورت یک سوز عودد
نیه م کند و عد میدار کمننوۀ آه را حسوی مو کنود ،اموی
شووبکۀ عصووب  MLPهووز موق و کووه خطووی تیسوونم نوود
(تفکنک) کم یشد آه را هعنواه یک راه حل ارائوه مو دهود
میشنن زدار پشتنبیه زخالف شبکههوی عصوب وی مشوکل
گنز افتیده در منننممهی محلو توی خطوی مواجوه ننسو
] [37 ،22مزاحل حل مسئله در الیوریتم میشوننهوی وزدار
پشتنبیه همینند الیووریتم شوبکههوی عصوب وه دو مزحلوۀ
آمویش و آیمیی تیسنم م شود
انووواع موودلهووی میشوونن ووزدار پشووتنبیه عبوویرتانوود ای
طبیه ند زدار پشتنبیه ،8رگزسنوه زدار پشوتنبیه ،9حوداقل
مز عوویت میشووننهووی ووزدار پشووتنبیه ،10زنیمووهریووا خطو
12
میشننهی زدار پشتنبیه 11و  Nuمیشننهی زدار پشوتنبیه
][30
8. Support vector classification
9. Support vector regression
10. Least-squares support vector machines
11. Linear programming support vector machines
12. Nu-support vector machines
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شکل  .2تصویر شماتیکی از SVM

در ایوون پووژوه ای حووداقل مز عوویت میشوونن ووزدار
پشتنبیه استفیده شده اس حداقل مز عیت میشونن وزدار
پشتنبیه ) (LS-SVMیک مدل  SVMاصالحشده اس که
توسط سویکن  1و همکویراه در سویل  2002ارائوه شوده
اس و یک روش ییدگنز میشنن اس که قی ل اجزا زا
طبیه ند و رگزسنوه اس ] [34راه حول  LS-SVMوه
جی مسئلۀ زنیمهنویسو درجوۀ دو  SVM 2ای معویدالت
 3KKTخط استفیده م کند اشکیل عمدۀ  LS-SVMاین
اس که ای یک تی تلفیت درجوۀ دو ودوه هونق قوینون
استفیده م کند که ه تخمنن وعن تز منجز م شود ای
ایوونرو ووهمنتووور جلوووگنز ای ایوون LS-SVM ،ویهدار
اقتبیس شد و در موارد که ویههوی کوچوک وه دادههوی
اختصوویص داده شووود ،روش آمویشوو دومزحلووها ارائووه
م شود این مدل هدلنول اسوتفیده ای معویدالت خطو در
حل مسیئل ،دق محیسبیت نشوتز نسوب وه میشونن
زدار پشتنبیه کالسنک دارد ][33 ،32
یک مجموعۀ آمویش ای  Nداده  x i , y i i 1در نتز
N

گزفتووه م و شووود کووه  x t R dدادۀ ورود  y t Rدادۀ
خزوج اس مودلهوی رگزسونوه  LS-SVMدر فضوی
ویژگ هصورت ییز اس :
()2

y  x  w T   x   b

 wو  bهتزتن مییدیز ویههی و یییس توی رگزسونوه
هستند )𝑥(𝜑 تزسنم غنزخط ورود هی در فضی ویژگ
ی ا عید یالس یموین کوه  LS-SVMوزا تخمونن توی

1. Suykens
2. Quadratic programming problem
3. Karush-Kuhn-Tucker equations

استفیده م شود ،مسوئلۀ مننوهسویی وه وسونلۀ حوداقل
کزده تی معنن ییز فزموله م شود ]:[34
()3

1
 n
min R w , e   w T w  e i2
2
2 i 1

 γپیرامتز تنتنمکنندۀ خطوی و  eمنوااه خطوی را نشویه
م دهد
زاسیس این محدودی :
()4

y  x   w T   x i   b  ei , i  1,2,, n

زا حل این مسئله مننهسیی ای تی الگزانژ استفیده
شده اس :

()5

1
 n
L w , b , e ,    w T w  e i2 
2
2 i 1

  x i   b  ei  y i 

 w
n

T

i

i 1

  iوزی الگزانژ اس
حل معیدلۀ  5را م تواه ی مشتق جائ  𝑒𝑖 ،b ،wو 𝑖𝛼
هدس آورد
L

 0  w  i   x i 

w
i 1

n

L
 0  i  0

b

i 1

L

 0  i   ei

e i

 L  0  w T   x   b  e  y  0
i
i
i
  i
n

()6

ووی اسووتفیده ای شووزایط  ،KKTموودل حووداقل مز عوویت
میشنن زدار پشتنبیه همنتور تخمنن تی هصورت را طۀ
 7نتنجه م شود:
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n

()7

y  x    i K  x i , x   b
i 1

 K  x i , x تی کزنل نیمنده م شود انواع مختلفو
ای توا کزنل وجود دارد ای جمله خط  ،چندجملها  ،تی
پییووۀ شووعیع ) (RBFو سوونیموئند ] [32کووه در ایوون
پژوه ای تی کزنل  RBFاستفیده شده اس (معیدلۀ )8
()8

K  x i , x j   exp  x i  x j 2 /  2 

 σپیرامتز تی کزنل اس در مدلسیی ی حداقل مز عیت
میشنن زدار پشتنبیه ،انتخی مییدیز منیس دو پیرامتز ( γدر
معیدلووۀ  )3و ( σدر معیدلووۀ  )8اهمن و سوونیر ییووید دارد کووه
مییدیز این دو پیرامتز ی آیموه و خطی تعننن م شود
شبکۀ عصبی مصنوعی )(ANN

شبکۀ عصب مصنوع هعنوواه یوک مودل تجز و وزا
اولنن یر ای فزمولهکزده توانیی هی مغوا انسویه ارائوه شود
] [24شبکههی عصب مصونوع یوک سنسوتم پوزدایش
اطالعیت تودها اس که هصورت موای قزار گزفتهانود و
ویژگ هوی عملکوزد خویص شوبنه شوبکههوی عصوب
نولوئیک مغا انسیه دارد ][21
یک شبکۀ عصب هوسنلۀ الیو ارتبیط نن گزههوی،
روش تعننن ویههی ارتبیط و تی فعیلسویی مشوخص
م شود ] [19یک شوبکۀ عصوب وهطوور معموول شویمل
تعداد ای گزههیس که ی آرای خیص قوزار گزفتوهانود
یک ای روشهی طبیه ند شبکههوی عصوب وزاسویس
تعداد الیههیس که ه سوه نووع توکالیوها  ،دوالیوها و
چندالیها تیسنم م شود شوبکههوی عصوب مصونوع
همچننن زاسیس جم جزییه و پزدایش اطالعویت وه دو
دستۀ شبکههوی پنشوزو و شوبکههوی زگشوت تیسونم

م شوند در شبکههی عصب پنشزو گزههی پزدایشیز در
الیههی مخف قزار دارند و هز شبکه م تواند چندین الیۀ
مخف و هز الیۀ مخف م تواند یک یی ون ای یوک گوزه
داشووته یشوود در شووبکههووی پنشووزو ) (FFNاطالعوویت ای
ورود ه سم خزوج حزک م کند گزههی یک الیه
ی گزههی الیۀ دییز ارتبیط دارند ،امی ی گزههی موجود در
همیه الیه مزتبط ننستند نوی زاین ،خزوجو هوز گوزه در
یک الیه فیط ه ورود هی درییفت ای الیوههوی قبلو و
ویههی مز وط وا سته اس در شبکههی عصب زگشت
) (RNNاطالعیت نن گوزههوی در دو جمو  ،ای ورود وه
سم خزوج و هعک جزییه م یی ند این نوع شبکه ای
خزوج هی هعنواه ورود هوی جدیود اسوتفیده مو کنود،
نی زاین ه دادههی اجییۀ زگش ه ورود را م دهد ][7
سیختیر عموم یک شبکۀ عصب مصونوع معمووال ای
الیوۀ ورود  ،الیووههووی منووین (مخفو ) و الیوۀ خزوجو
تشکنل شده اس الیۀ ورود یوک الیوۀ انتیویلدهنوده و
وسنلها زا تمنهکزده دادههیس آخزین الیوه یوی الیوۀ
خزوج شیمل مییدیز پن نن شده هوسنلۀ شبکه اسو
و خزوج مدل را معزف م کند الیههی منین یی مخفو
که ای گزههی پزدایشیز تشکنل شودهانود ،محول پوزدایش
دادههیس هز گزه یک توی تبودیلیز دارد (شوکل  )3کوه
این تی تبدیلیز ،تولندکنندۀ خزوج هی آه گزه ه شمیر
م رود تعداد الیههی مخف و تعداد گوزههوی در هوز الیوۀ
مخف معموال وی اسوتفیده ای روش آیمووه و خطوی تعنونن
م شود گزههی الیههی مجیور هطوور کیمول وی هوم در
ارتبیطاند ] [3شکل  3سیختیر یک شبکۀ عصب مصونوع
را نشیه م دهد که ای هف گزه در الیۀ ورود  ،دو گزه در
الیۀ منین و یک گزه در الیۀ خزوج تشکنل شده اس

شکل  .3ساختار شبکۀ عصبی مصنوعی ) (ANNو یک گره پردازشگر
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معیارهای ارزیابی دقت مدلهای هوش مصنوعی

در این پژوه همنتور ارییی کیرای هز شبکه و توانیی
آه زا پن نن دقنق ای  4معنویر جوذر منوینینن مز و
خطووی ) (RMSEمنووینینن خطووی مطلووق ) ،(MAEوووزی
تبننن ) (R2و وزی همبستی ) (rاسوتفیده شوده اسو
این  4معنیر هصورت ییز محیسبه م شوند:
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در روا ط ییدشده Vul i :نتییج آسون پوذیز مشویهدات ،
 Vul iنتییج آسن پذیز محیسبیت وهوسونلۀ مودل هووش
مصووونوع  Vul ،منوووینینن مشووویهدات  V ul ،منوووینینن
ننتزات و N

محیسبیت  n ،تعداد کل مشیهدات  N i ،غلت
منینینن غلتو ننتوزات را نشویه مو دهود  RMSEو MAE
منااه خطی ونن میویدیز مشویهدات و محیسوبیت را نشویه
م دهد و  R2و  rنشینیز منااه ییده شوبکه اسو هوز چیودر
 RMSEو  MAEه صفز و  R2و  rه یوک منول کننود ،یعنو
مییدیز مشیهدات و محیسبیت سنیر نادیوک وه هوم اسو و
نتییج مدل کمتزین میدار خطی و نشتزین دق را دارد
بحث ونتایج
در این مطیلعه همنتور صح سنج و میییسۀ پن ننو
مدلهوی ای غلتو ننتوزات انودایهگنوز شوده در منطیوۀ
مطیلعهشوده اسوتفیده شود شوکل  4توییو ننتوزات را در
منطیووه نشوویه موو دهوود کووه ووی اسووتفیده ای روش IDW
پمنه ند شده اس که نشوتزین غلتو ننتوزات در آ
ییزیمنن را در قسم غز و و خشو ای شومیل دشو و
کمتزین میدار را در جنو دش نشیه م دهد
دش ارد نل نیهمین هی فزاوان ای نتز یمننشنیس
و هنوودروئئولوئیک دارد ،ای جملووه اینکووه رسووو یت یوه
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غنزاشبیع خو غز و دشو نشوتز ای رسوو یت آ زفتو
دانهدرش و خ هی شزق و جنو ای رسو یت دانهریوا
تشکنل شدهاند ،ای نتز عمق آ ییزیمنن قسم جنوو
دشوو عمووق ییووید و قسووم غز و کمتووزین عمووق آ
ییزیمنن را دارد و همچنونن نشوتزین تزاوایو و منوااه
تغذیه مز وط ه خ غز دش و کمتزین آه مز وط ه
خ جنو اس نی زاین ،زا افواای دقو مودلهوی،
منطیۀ مطیلعیت ه سه قسوم شوزق  ،غز و  ،و جنوو
تیسنم (شکل  )4و زا هز قسم مدل هووش مصونوع
ی خصوصنیت متفیوت تمنه شد
همنتور اجزا مدل دراستنک ،نیشههوی مز ووط وه
هز یک ای پیرامتزهی مدل دراستنک در محونط نوز افواار
 GISتمنه شد و سپ رتبوهدهو و ویهدهو و درنمییو
تلفنق الیههی مختل اطالعیت انجی گزف که چیوونی
تمنۀ الیههی اطالعیت هطور مختصز در ییوز ارائوه شوده
اس پیرامتز عمق آ ییزیمنن تعنننکنندۀ عمی اسو
که آلودهکننده یید ط کند تی وه سوط ایسوتی زسود
هزچه عمق سط ایستی نشتز یشد ،یمیه نشتز طول
م کشد تی این مواد ه آ خواه زسد و امکیه پخو شوده،
رقنقشده و جذ موواد آالینوده در خویت وجوود خواهود
داش  .نی زاین ،زا عمقهی کمتز ،نشتزین رتبوه ()10
و زا عمقهی نشتز ،کمتزتزین رتبه ( )1اختصیص داده
م شود زا تمنۀ نیشۀ عمق آ ییزیمنن  ،ا تدا موقعن
و عمق سط ایستی چیههی موجود در منطیه ه محونط
ه فزم قی ل قبول زا نز افاار ARC
اکسل وارد و سپ
 GISتبوودیل شوود سووپ ووی روش کزیجننووگ معمووول
) (Ordinary Krigingدروهیی انجی گزفو و وهمنتوور
تلفنق ی الیههی دییوز وه حیلو رسوتز تبودیل شود و
درنمیی رتبهده انجی گزف و الیۀ عموق آ ییزیمننو
تمنه شد
تغذیۀ خیلص میدار آ اس که ای سط یمونن نفووذ
م کند و ه سط ایسوتی مو رسود تغذیوۀ آ موجو
م شود تی آلودهکننده هصورت عموود انتیویل یی ود و وه
سط ایستی زسد وزا ایجوید ایون الیوه ای وناله آ
ییزیمنن استفیده و منااه تغذیوه محیسوبه شود و عود ای
دروهیی و رتبهده نیشوۀ تغذیوۀ آ ییزیمننو حیصول
شد زا تمنۀ نیشه محنط آ خواه و محنط غنزاشوبیع وی
استفیده ای الگ چیههی منطیه جن مواد تشوکنلدهنودۀ
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آ خواه و محنط غنزاشبیع مشخص شود سوپ وی اعمویل
رتبووهدهوو و دروهیووی الیووۀ محوونط آ خووواه و محوونط
غنزاشبیع هدس آمد
محنط خیت تنثنز ممم در چیونی تغذیه و متعیقو
آه ز چیونی حزک آالینده دارد وجوود موواد وی یفو
دانهدرش  ،نفوذپوذیز خویت و درنتنجوه قی لنو انتیویل
آالیندههی ه سنستم آ ییزیمننو را افواای مو دهنود
زا تمنۀ این الیه ،نیشوۀ خویت منطیوه رقووم و نیشوۀ
محنط خیت تمنه شد الیۀ توپوگزاف وه تغننوزات شون
سط یمنن مز وط م شود وهطوور کوه افواای شون
توپوگزاف موج کیه میندگیر آ رو سط یمنن و
کیه نز نفوذ م شود پ نیحنۀ ی شون کمتوز ،رتبوۀ
نشتز در مدل خواهد داش زا تمنۀ این الیه ای مدل
ارتفیع رقوم منطیه استفیده شد و سپ نیشۀ شون ای
مدل ارتفیع رقوم استخزاج و رتبهده انجی شود الیوۀ
هدای هندرولنک مز وط ه نفوذپذیز سفزه یوی توانویی
مواد سوفزه وهمنتوور انتیویل آ یوی موواد محلوول اسو
نی زاین ،هزچه هدای هنودرولنک آ خوواه نشوتز یشود،
امکیه جزییهییفتن آالیندههی در آ خواه نشتز خواهد وود
ووزا تمن وۀ ایوون الیووه ا توودا ووهمنتووور محیسووبۀ هوودای
هندرولنک آ خواه ای اطالعیت موجود در منطیوه ایجملوه
دادههی قی لن انتییل و وخیم اشوبیع آ خوواه اسوتفیده
شد و منااه هدای هندرولنک هدس آمد ودینتزتنو
این اطالعیت ه محونط اکسول وارد و سوپ در نوز افواار
 ARC GISی اسوتفیده ای روش  Krigingدروهیوی شود و
رتبهده انجی گزف و نیشۀ هدای هندرولنک تمنه شد

پوو ای تمنووۀ مشخصووههووی مووورد ننوویی ووزا ارییووی
آسن پوذیز وه روش دراسوتنک وهصوورت هفو الیوۀ
رسووتز کووه در شووکل  5نشوویه داده شوودهانوود ویهده و
پیرامتزهی مطی ق جدول  1انجی گزف و عد ای تلفنق آههی
زاسیس را طۀ  1شیخص آسن پذیز محیسبه شد
جدول  .1وزندهی پارامترهای مدل DRASTIC

پارامتر

وزن

عمق آ ییزیمنن
تغذیۀ خیلص
محنط آ خواه
محنط خیت
توپوگزاف
محنط غنزاشبیع
هدای هندرولنک

5
4
3
2
1
5
3

شیخص آسن پذیز دراستنک زا دش ارد نل نن
 82تی  151هدس آمد که ی توجه وه طبیوه نود آلوز و
همکوویراه ] [5آسوون پووذیز دش و ارد نوول در دو گووزوه
آسن پذیز کم (82و  )120و متوسط (121و  )151قوزار
م گنزد نشتزین آسن پذیز آ هی ییزیمنن مز ووط
ه آسن پذیز متوسط اس که  55/64درصود ای منطیوۀ
مطیلعه شده را پوش مو دهود ،ایون رده خو هویی در
نواح شمیل و غز را ه خود اختصیص داده اس شزق
و قسمت ای جنو دش در محدودۀ آسن پذیز کم قزار
دارد که  44/36درصد ای منطیه را شیمل م شود

شکل  .4توزیع مکانی غلظت نیترات در آب زیرزمینی منطقۀ مطالعاتی
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شکل  .5نقشۀ پهنهبندی پارامترهای مدل دراستیک؛ الف) عمق آب زیرزمینی؛ ب) تغذیۀ خالص؛ ج) محیط آبخوان؛ د) محیط خاک؛ ه)
توپوگرافی؛ و) محیط غیراشباع؛ ی) هدایت هیدرولیکی
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نتایج مدلسازی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

در این پوژوه وزا اجوزا مودلهوی هووش مصونوع
همنتور ارییی آسن پذیز هعل وسوع ییوید دشو و
همچننن نیهمین موجود ،دش مطیلعهشده ه سوه خو
(شزق  ،غز و جنو ) تیسنم شود (شوکل  )4و وزا هوز
خ هطور جداگینه مدلهی هوش مصنوع استفیده شود
در روشهی شبکههوی عصوب پنشوزو و زگشوت  ،هفو
پیرامتز مدل دراستنک هعنواه ورود هی مودل و شویخص
آسن پذیز هعنواه خزوج مدل انتخی شد زا اجزا
مدلهی هوش مصنوع  ،ا تدا در مزحلۀ آمویش طبق را طۀ
 13اقوودا ووه تصووحن میوویدیز آسوون پووذیز (شوویخص
دراسوتنک) شوود و سوپ در مزحلووۀ آیمووه ووی اسووتفیده ای
مییدیز ننتزات نتییج مدلهی ارییی شد ][20
()13

Vulmax
  NO3 i
 NO3 max

در را طۀ ییدشوده V u lm a x ،حوداکرز نشوتزین میودار
شیخص دراستنک  NO3 max ،نشتزین غلت ننتوزات و

  NO3 iغلت ننتزات را نشیه م دهد
زا خ غز همنتور اجزا شبکۀ عصب پنشوزو
1
ای شبکۀ سهالیه وی الیووریتم لوونبزگ و مویرکوارت ((LM
استفیده شد زاسیس آیموه و خطی تعداد گوزههوی در الیوۀ
منین  2و گزه خزوج هم زا ز  1انتخی شد که منطبوق
ز تعداد پیرامتز خزوج ود تی تبودیلیز در الیوۀ دو ای
نوع سنیموئند تینژانت ) (Tansigو در الیوۀ سوو خطو
) (Purlinاس تعداد دورههی آمویش  100وده و مییدیز
وزی تبننن ) (R2و  RMSEزا مزحلۀ آمویش هتزتن
 0/84و  4/02هدس آمد وزا مزحلوۀ آیمووه ،ووزی
تبننن و  RMSEهتزتن زا وز وی 0/82و  7/44وهدسو
آمد در شبکۀ عصب زگشت ی  123دورۀ آمویش میویدیز
 R2و  RMSEزا مزحلۀ آمویش هتزتن  0/96و  1/76و
میدار  R2و  RMSEزا مزحلوۀ آیمووه وهتزتنو  0/6و
 8/13هدس آمد
زا خ شزق و جنو ننا زاسویس روش آیمووه و
خطی مدل شبکۀ عصب پنشزو ی یک شبکۀ  4الیوه انتخوی
شد هطور که تعداد گزههی در الیههی دو و سو و چمیر
هتزتن  2و  2و  1ود توی تبودیلیز در الیوۀ دو و سوو
1. Levenberg-Marquardt

زا

خو

سنیموئند تینژانت و در الیۀ چمیر خط اس
شزق تعداد دورههی آموویش  566و میویدیز  Rو RMSE
زا مزحلۀ آمویش هتزتن  0/68و  11/54و وزا خو
جنو ی  424دورۀ آمویش مییدیز  R2و  RMSEوهتزتنو
 0/73و  7/64هدس آمود شوبکۀ عصوب زگشوت وزا
خ شزق و جنو هتزتنو وی دورههوی آموویش  11و
 39اجزا شد و میویدیز  R2و  RMSEمزحلوۀ آموویش وزا
خ شوزق  0/81و  9/93و وزا خو جنوو  0/94و
 3/62هدس آمد زاسیس نتوییج وهدسو آموده ای ایون دو
مدل که در جدول  2ارائوه شوده اسو  ،وزا خو غز و
شبکۀ عصب پنشزو و زا خ هی شزق و جنو شبکۀ
عصب زگشت نتییج متز ارائه دادند
2

نتایج حاصل از مدلسازی باا اساتفاده از ماشاین باردار
پشتیبان

همیهگونه کوه در خو قبلو اشویره شود ،میویدیز  γو  σای
مممتزین پیرامتزهوی تعنوننکننودۀ سویختیر یوک مودل LS-
 SVMاس میودار ایون دو پویرامتز ای طزیوق آیمووه و خطوی
تعننن م شود که میدار مننۀ این دو پیرامتز هگونها تعنونن
م شود که نتییج هدس آمده نشتزین وزی همبسوتی )(r
و کمتزین میدار خطی ) (RMSEرا داشته یشد
در این مطیلعه ،ورود هی و خزوج هی میشونن وزدار
پشتنبیه همینند شبکۀ عصب ه کیر وزده شود همچنونن
ورود هی و خزوجو هوی در مودل میشونن وزدار پشوتنبیه
زخالف شبکۀ عصب ننیی ه نزمیلناهکزده دادههی نودارد
میشنن زدار پشتنبیه زا هز سه خ ای دش (شوزق ،
غز و و جنووو ) اجووزا شوود و میوویدیز پیرامتزهووی  γو σ
هدس آمد که در جدول  2ارائه شده اس پ ای اجزا
مدل ،مییدیز آسن پذیز پن نن شده ه وسونلۀ مودل
 LS-SVMی مییدیز آسن پذیز مشیهدهشده میییسه شود
و  R2و  RMSEمحیسبه شد (جدول )3
جدول  .2نتایج اجرای LS-SVM

خ
خ
خ

غز
شزق
جنو

پارامتر γ

پارامتر σ

1989/9
133/6
334/1

32/9
1/1
1/5
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جدول  .3نتایج بهدستآمده از مدل های مختلف هوش مصنوعی در مراحل آموزش و آزمون
مراحل

مزحلۀ
آمویش
خ
غز
مزحلۀ
آیموه

مزحلۀ
آمویش
خ
شزق
مزحلۀ
آیموه

مزحلۀ
آمویش
خ
جنو
مزحلۀ
آیموه

نوع مدل
معیارارزیابی

FFN

NRR

LS-SVM

RMSE
MAE
r
R2
RMSE
MAE
r
R2
RMSE
MAE
r
R2
RMSE
MAE
r
R2
RMSE
MAE
r
R2
RMSE
MAE
r
R2

4/02
3/06
0/92
0/84
7/44
6/84
0/91
0/82
11/54
8/58
0/83
0/68
7/28
6/15
0/7
0/49
7/64
6/09
0/86
0/73
5/92
4/86
0/8
0/64

1/76
1/3
0/98
0/96
8/13
6/12
0/78
0/6
9/93
7/71
0/9
0/81
8/91
7/30
0/83
0/68
3/62
2/60
0/97
0/94
4/81
4/01
0/85
0/72

0/23
0/13
0/99
0/98
3/93
2/54
0/89
0/79
2/3
1/35
0/98
0/96
6/74
5/16
0/86
0/73
1/98
1/1
0/98
0/96
3/78
3/21
0/85
0/72

نتییج هدس آمده ای مدلهی مختل هوش مصنوع که
در جدول  3ارائه شده اس  ،نشیه م دهد که همۀ مودلهوی
هوش مصنوع هکیر وزدهشوده در ایون پوژوه وهمنتوور
ارییی آسون پوذیز قی ول کویر زد هسوتند ای ونن  3مودل
ارائهشده وزا مننوهسویی مودل دراسوتنک ،مودل حوداقل
مز عیت میشونن وزدار پشوتنبیه ) (LS-SVMکمتوزین خطوی
) (RMSEرا دارد که این هعلو دقو محیسوبیت ییوید ایون
روش اس که ه خطی کمتوز منجوز مو شوود نیشوههوی
آسن پذیز تمنهشده ی استفیده ای مدلهی دراستنک اصول
و اصالحشده ه همزاه غلت ننتزات چیههی اندایهگنز شده
در شکل  6نشیه داده شده اس دایزههی توخیل موقعنو و
غلتوو ننتووزات را در منطیووه نشوویه موو دهوود کووه ووزا
صح سنج استفیده شده اس ی انطبیق مییدیز یوه ننتوزات
ز رو هز یک ای نیشههی آسن پذیز مشیهده شود کوه در
همۀ روشهی نشتز نییط ی ننتزات ییوید در محودودۀ وی خطوز

آلووودگ نشووتز قووزار گزفتووهانوود ،امووی ایوون انطبوویق در نیش وۀ
آسوون پووذیز حیصوول ای موودل  LS-SVMنسووب ووه سووییز
روشهی نشتز اس و هنق چیه آ ی غلت ننتوزات ییوید در
منطیه ی خطز آلودگ کم قزار ندارد ،لکه در محدودۀ ی خطوز
آلودگ نشتز قزار دارند وزی تبننن ) (R2وزا مودلهوی
حداقل مز عیت میشنن زدار پشتنبیه ،شبکۀ عصوب پنشوزو و
زگشت زا کل دش ارد نل هتزتنو  0/76 ،0/97و 0/86
هدس آمد ی توجه ه جدول  ،3مدل حداقل مز عیت میشنن
زدار پشتنبیه نشتزین ووزی تبنونن و همچنونن کمتوزین
 RMSEرا نسب ه سییز روشهی دارد نوی زاین ،نتوییج نشویه
داد کوووه مووودل  LS-SVMکووویرای نشوووتز در تخمووونن
آسن پذیز آ خواه دش ارد نل دارد وزاسویس ایون مودل،
حدود  55درصد منطیوۀ مطیلعویت در دسوتۀ آسون پوذیز
خنل و کووم 36/3،درصوود و  8/7درصوود ووهتزتن و در دسووته
آسن پذیز کم و متوسط قزار م گنزند
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شکل  .6نقشۀ آسیبپذیری آب زیرزمینی ؛ الف) مدل DRASTIC؛ ب) مدل LSSVM؛ ج) مدل FFN؛ د) مدل RNN
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