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طراحی شبکة پايش سطح آب زيرزمينی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان ()LS-SVM
الهام رضايی ،*1عباس خاشعیسيوکی ،2علی شهيدی

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
 .2استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 .3استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
(تاریخ دریافت1392/7/9 :ـ تاریخ تصویب)1393/4/14 :

چکيده
این مطالعه روشی برای طراحی شبکههای پایش کمّی آب زیرزمینی به منظور کـاهش ناـاپ پـایش مکـانی ا ـافی ارائـه
میکند؛ چاههای ا افی ،که اگر نمونهگیری نشوند ،خطای تخمین سطح آب زیرزمینی آنها قابل چشمپوشی اسـت .ایـن
روش مبتنی بر روش ماشین بردار پشتیبان بر پایة تئوری یادگیری آماری است .در این مطالعـه ،بـا اسـتهاده از اطت ـا
کمّی  63چاه مشاهداتی و پارامترهای هواشناسی (بارندگی و تبخیر) دشت رامهرمز ،در دورة  7ساله ،ملکرد مدل حداقل
مربعا ماشین بردار پشتیبان ( )LS-SVMدر طراحی شبکة برداشت چـاههـای مشـاهداتی آب زیـرزمینـی بررسـی شـد.
ترکیبهای مختلف پارامترهای اثرگذار بر تراز سطح آب زیرزمینی با استهاده از مدل  LS-SVMارزیابی شد .ترکیـب برتـر
مدل  LS-SVMدربرگیرندة شاخصهای ملکرد ( MAE=0/3405و  )R 2 =0/9992است .سپس ،با استهاده از تابع تاریب
بهینه 42 ،دد چاه مشاهداتی به منظور پایش مکانی مناسب در منطاة دشت رامهرمز مشخص شد.
کليدواژگان :تابع تاریب ،دشت رامهرمز ،مدلسازی آب زیرزمینی ،نااپ پایش
*

مقدمه

محدودیتهای آبی منابع آب سطحی و زیرزمینی ا مالِ مدیریت
صحیحِ منابع آب را اجتنابناپذیر میکند .برای مـدیریت پایـدار
منابع آب تجدیدپذیر در سطح یک آبخوانْ شبکهای از چـاههـای
مشاهداتی (پایش) آب زیرزمینی ،به منظور انـدازهگیـری سـطح
آب به طور دقیق ،روری است .به طور کلی دقت و ا تبـار هـر
تخمین به کیهیت و کمیت پارامتر مورد سـنجش بتـتگی دارد.
منظور از پایشْ سنجش رفتار کمّی و کیهی منابع آب تحت تأثیر
وامل طبیعی و مصنو ی است.
از اهداف اکتشاف پیزومتری بهدستآوردن اطت ا دربارة
خصوصـــیا هیـــدرولومیکی ،مهندســـی زمـــینشناســـی و
هیدرومئولومیکی ،تعیین نهوذپذیری سنگ ،اندازهگیری نوسـانا
سطح آب زیرزمینی ،تعیـین حرکـت آب زیـرزمینـی ،و بررسـی
کیهیت آب است .این شبکهها بایـد طـوری طراحـی شـوند کـه
توزیع مکانی متغیرها در آبخوانْ معـرف نتـبتا کـاملی از رفتـار

آبخوان باشد.
طراحــی شــبکههــای مشــاهداتی از متــائل بهینــهســازی
چندهدفه است .اندازهگیری ،از لحـا فراوانـی مکـانی و زمـانی،
* نویتندة متئولe.rezaei66@yahoo.com :

بتیار مورد توجه قرار مـیگیـرد .تـراکم زیـاد و فراوانـی زمـانی
متتلزم صرف هزینه و وقت در اندازهگیری میدانی خواهـد شـد.
هر چه تراکم شبکه باالتر باشد ،محاسبا با دقت بیشتری انجام
میپـذیرد .امـا از نگـاهی دیگـر انجـامدادن ایـن محاسـبا  ،در
بازههای زمانی مکرر ،به حجم انبوهی از دادهها نیازمند است .در
نتیجه هزینهها باالتر میرود و به همان انـدازه نیـز وقـت صـرف
میشود .بدین منظور شبکه باید تا حدّی بهینه شود که به طـور
کافی مبین شرایط هیدرولومیکی در منطاة مورد نظر باشـد .بـه
طور کلی ،کاهش اطت ا مازاد میتواند در کاهش هزینـههـای
سامانه ،بدون کاهش میزان و دقت اطت ا حاصل ،تأثیری قابل
توجه بگذارد .به منظور تعمیم نتـای انـدازهگیـری از چـاههـای
موجود به سایر ناـاپ فاقـد آمـار ،بایـد شـبکة چـاههـا تراکمـی
متناسب با منطاة مورد نظر داشته باشد.
برای اجرای این مطالعا مدلها و روشهایی ایهای ناـش
کردهاند؛ از روشهای زمینآماری الگـوریتمهـای بهینـهسـازی و
مدلهای هوشمند را مـیتـوان نـام بـرد .از میـان ایـن روشهـا
مدلهای هوشمند ،به دلیل سر ت پردازش و دقت باال و صـرف
وقت نتبتا کـم ،نتـبت بـه روشهـای دیگـر توسـعة بیشـتری
یافتهاند.
در تحایای با بهکارگیری ناشههای رمیمهـای منطاـة آب
زیرزمینی به بهینهسازی شبکة مشاهدهای سـطح آب زیرزمینـی
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در منطاة پکن 1در چـین پرداختـه شـد .نتـای نشـان داد ایـن

«ماشین بـردار پشـتیبان» ،در سـال  1995تـا  ،1998بـر پایـة

ناشهها مـیتواننـد منـاطای را کـه مشخصـا زمـانی و مکـانی

6

تئوری یادگیری آماری ،5که از حداقلسازی ریتـک سـاختاری
7

8

منحصربهفرد دارند از بایة مناطق متمایز کنند و بـرای طراحـی

تبعیت میکند ،ارائه کرد .در سال  1999ونـدوال و سـویکنس

شبکه میتوان از این ناشهها استهاده کـرد (.)Zhou et al, 2013

مدل حداقل مربعا ماشین بردار پشتیبان را معرفی کردند .این

در زمینة طراحی شبکة مشاهدة سطح آب زیرزمینی Guo et al

مدل محدودیتهای یکتانی با روش  SVMکتسـیک دارد؛ امـا

( )2011بــه ماایتـة چنــد روش ،نمونــهگیــری ،تجزیــهوتحلیــل

نتبت بـه ایـن روش از پیچیـدگی محاسـباتی کمتـر و دقـت و

2

سر ت باالتری برخوردار است؛ سیتتمی کارآمد است بر مبنـای

(ترکیبی از روشهای کریجینگ بلوکبندیشـده و نمونـهگیـری

تئوری بهینهسازی ،که از اصل اسـتارایی کمینـهسـازی خطـای

الیهای مکانی) در بهینهسازی شـبکة مشـاهداتی آب زیرزمینـی

ساختاری استهاده می کند و به یـک جـواب بهینـة کلـی منجـر

پرداختند ،که نتای ْ برتری روش  MSNرا بر دیگر روشها نشـان

میشود (.)Cristianini and Shawe-Taylor, 2000

هیدرولومیکی ،و روشی همراه رویکرد سطح میانگین غیر همگن

داد )2010( Bashi Azghadi and Kerachian .در تحایای دیگر

چند نمونه از تحایاا صور گرفته در زمینة کاربرد مدل

روش جدیدی را برای بهینهسـازی مکـان چـاههـای مشـاهداتی

حــداقل مربعــا ماشــین بــردار پشــتیبان  LS-SVMدر ادامــه

جهت تعیین منابع آالینـدة ناشـناخته پیشـنهاد دادنـد .در ایـن

میآید.

روش ،ابتــدا بــا کمــک مــدلهــای  MODFLOWو MT3D

در تحایای با استهاده از مـدل  LS-SVMبـه پـیشبینـی

شبیهسازی انجام شد .سپس ،از نتای مدل بهینهسازی تکهدفه

کوتاهمد سری زمـانی هواشناسـی ،مثـل تـابش خورشـیدی و

و شبیهساز تجزیهوتحلیل مونتکارلو مدل  PSVMsرا واسـنجی

دمای هوا و رطوبت نتبی ،پرداخته شد .نتـای ایـن تحایـق بـا

کردند و در پایان ،بر اساس نتای  ،SVMمحـل و میـزان نشـت

نتای بـهدسـتآمـده از روشهـای مختلـف شـبکههـای صـبی

احتمــاالتی مشــخص کردنــد ( Bashi

مصنو ی ماایته و در نهایت مدل  LS-SVMبه نوان مدل برتر

 .)Azghadi and Kerachian, 2010همچنــین ،در مطالعــهای،

معرفــی ش ـد ( .)Mellit et al, 2013در مطالعــهای دیگــر نیــز

کارایی سامانة پایش کیهی منابع آب زیرزمینی دشت تهـران بـا

امکانسنجی اسـتهاده از مـدل  LS-SVMدر پـیشبینـی سـری

استهاده از تئوری آنتروپی گتتته ارزیابی شد .نتای نشاندهندة

زمانی هیدرولومیکی غیر خطی در ماایتة بـا روشهـای آمـاری

کارایی مناسب الگوریتم پیشنهادی در ارزیابی و بههنگـامسـازی

رگرسیون خطی چندگانه ( )MLRو روش اکتشافی ،مانند شبکة

سامانههای پایش کیهی منابع آب زیـرزمینـی بـود ( Masoumi

صبی ( ،)NNBPبررسی شد .نتای نشاندهندة دقت پیشبینی

 .)and Kerachian, 2007تحایااتی در زمینـة پـایش کیهـی بـه

باالی این مدل پیشنهادی بود ( .)Hwang et al, 2012همچنین

منظور حداکثررسـانی احتمـال کشـف آلـودگی بـه روش SVM

دقت مدل  LS-SVMدر مدلسـازی تبخیـر و تعـرر مرجـع در

انجام شد .نتای حاکی از ملکرد امیدوارکننـدة ایـن روش بـود

جنوب منطاة کالیهرنیا بررسی شد .نتای بیانکنندة دقـت ایـن

(.)Asefa et al, 2005

مدل نتبت به روشهای دیگر بود (.)Kisi, 2012

آلــودگی را بــه صــور

در امریکا بـرای طراحـی شـبکة بلنـدمـد مشـاهدة آب

در این تحایق ،در طراحی شبکة پایش بلندمد مشاهدة

زیرزمینی ،به منظور کاهش بخشهای ا افی ،از روشی اسـتهاده

تراز سطح آب زیرزمینی ،از مدل  LS-SVMبه منزلـة مـدلی بـا

شد که بـر محاسـبة بـردارهـای پشـتیبان اسـتوار اسـت .نتـای

قدر شبیهسازی تراز سطح آب زیرزمینی استهاده شد.

نشاندهندة کارآمدبودن این روش در ماایته با روش کریجینگ
بود (.)Asefa et al, 2004
در این مطالعه از مدل پیشنهادی حداقل مربعـا ماشـین

مواد و روشها
موقعيت جغرافيايی دشت رامهرمز

بردار پشتیبان 3استهاده شد .این روش را ابتدا وپنیـک ،4بـا نـام

دشــت رامهرمــز در اســتان خوزســتان بــا متــاحت حــدود 548

1. Beijing
2. Mean of Surface with Non-homogeneit
3.Least Square Support Vector Machines
4. Vapnic

5. Statistical Learning Theory
6. Structure Risk Minimization
7. Vandewalle
8. Suykens

رضايی و همکاران :طراحی شبکة پايش سطح آب زيرزمينی با استفاده ..

کیلومتر مربع محدودة اصلی طراحی شبکة بلندمد را تشـکیل
میدهد .محدودة اصلی دشـت تحـت مطالعـه بـین ـر هـای
جغرافیایی  3104تا  3123شمالی و طـولهـای جغرافیـایی
 4925تا  4942شرقی قرار دارد (شـکل  .)1بـه طـور کلـی،
آبخوان دشت رامهرمز از نوع آزاد است که از سمت شرر تغذیـه
مــیشــود (ماــاطع ورودی بــه دشــت) و خروجــیهــای آن در
بخشهای غربی و جنوبی دشت قرار دارند (.)Hatef, 2007
جمعآوری اطالعات

با استهاده از اطت ا  63حلاه چاه مشاهدهای از سال  1384تا
 1390تراز سطح آب دشت بررسی شد .بدین منظور از آمار تراز
سطح ایتتابی ،تراز سطح زمین ،اطت ا هواشناسـی (بارنـدگی
ماهیانه و تبخیر ماهانه) در ایـن سـالهـا اسـتهاده شـد .در ایـن
تحایق از اطت ـا تـراز سـطح آب ماهیانـة دورة آمـاری سـال
 1384تا سال  1389به منظور تعیین تابع تخمـین تـراز سـطح
آب در منطاه استهاده شد .در بخش طراحی شـبکة بلنـدمـد
مشاهدة سطح آب زیرزمینی از اطت ا تراز سطح آب زیرزمینی
مهرماه سال  1390به دلیل افت آب در دشت استهاده شد.
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صور بهینه از شبکة چاههای مشاهداتی حـذف کنـد .از مـدل
 LS-SVMدر متائل رگرسیونی ،بـهویـهه متـائل لـوم آب ،در
تحایاا کمتری استهاده شده است .چارچوب رگرسیون حداقل
مربعا ماشین بردار پشتیبان بدین صور است:
مجمو هدادههای آموزشی را خواهیم داشت .که x  R
n


i



به نوان بردار ورودی و  yi  Rبه نوان بردار خروجی معرفی
میشوند.
تابع رگرسیون غیر خطـی در فاـای وزندهـی اولیـه بـه
صور رابطة  1است (: Suykens et al, 2002
T
y ( x )  w . ( xi )  b

)رابطة )1

 Wو  bبهترتیب ماادیر وزنها و بایاس تـابع رگرسـیون و
)   ( xiترسیم غیر خطی ورودیهـا در فاـای ویهگـی بـا ابعـاد
باالست (.)Shiloh Shah, 2007
رگرسیون غیر خطی بر اساس رابطة بهینـهسـازی  2حـل
میشود:
(رابطة )2

1 T
 N 2
w w   ei
2
2 i 1

min w,e,b j ( w, e) 

بر اساس محدودیت:
(رابطة )3

T
yi  w  ( xi )  b  ei

حداقلسازی ترم اول رابطه با حداقلسازی فاصلة اطمینان
از ماشین یادگیری و حداقلسازی ترم دوم مطابق حداقلسـازی
ریتک تجربی است (  .)Seifi, 2010پارامتر تنظیمکنندة بخش
خطاست و  eمیزان خطا را نشان میدهد .مادار  همواری 1تابع
تاریب را کنترل میکند .مادار  بزرگتر خطای بیشتری ایجـاد
میکند و ماشین یـادگیری را پیچیـدهتـر مـیسـازد و ماـدار 
کوچکتر به خطاهایی منجر میشود که روا دانتته میشوند ،اما
ممکن است ماشین یادگیری بـا تاریـب ـعیف را ایجـاد کنـد
(.)Seifi, 2010
حل با استهاده از شکل الگرانهی از تابع هدف اصلی:
شکل  .1موقعيت مکانی دشت رامهرمز (سفرة آب زيرزمينی) و پراکندگی
چاهها در سطح دشت در استان خوزستان

مدل حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان ()LS-SVM

در ایــن تحایــق از جعبــهابــزار  LS-SVM1.8در محــیط متلــب
 2009استهاده شـد .الگـوریتم  LS-SVMدر دو مرحلـه بـهکـار
رفت .1 :آموزش و ا تبارسنجی و  .2طراحی.
در این مطالعه از روش  LS-SVMبا قدر تاریـب دقیـق
سطح آب زیرزمینی اسـتهاده شـد تـا ایـن روش بتوانـد خطـای
پیشبینی را به حداقل برساند و چاههای ا ـافی را بـا دقـت بـه

(رابطة )4

N
T
} L( w, b, e;  )  j ( w, e) -  i {w  ( xi )  b  ei - yi
i 1

 iریب الگرانه است.
2
بر اساس شرایط کانـ تـاکر ( )KKTمـدل  LS-SVMبـه
منظور تابع تاریب به صور رابطة  5نوشته میشود ( Mellit et
:)al, 2013
N
(رابطة )5
y ( x)   i K ( x, xi )  b
i 1
1. Flatness
2. Karush-Kuhn-Tucker
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در ارزیابی مدل استهاده شد ( .)Seifi, 2010هر چه میزان  R2به
 1نزدیکتر باشد بهتر اسـت .کمتربـودن دو شـاخص دیگـر نیـز
ملکرد بهتر و دقت باالی مدل را نشان میدهند.

يافتهها و بحث
مرحلة آموزش و اعتبارسنجی

شکل  .2معماری مدل )Mellit, 2013( LS-SVM

)  K ( xi , x jتابع کرنل نامیده میشـود کـه بـا تبعیـت از
شرایط مرسر 1تابعی با ایجـاد ـرب داخلـی در فاـای ویهگـی
معرفی میشود (:)Shiloh Shah, 2007

K (x , x )   ( x ). (x ) i,j=1,...,N
(رابطة )6
i j
i
j
در این تحایـق از تـابع کرنـل پایـة شـعا ی 2بـرای حـل
استهاده شد .تعیین پارامتر تنظیمکنندة بخش خطا ( )و تعیین
 0پارامتر تابع کرنل پایة شعا ی با رابطة  7امکانپذیر است:

(رابطة )7

)2

2
|-|xi -x j
2σ

(K(xi ,x j )=exp

تجزيهوتحليل دادهها

واردکردن دادهها به صور خام با ـ کـاهش سـر ت و دقـت
شبکهها میشود .به منظور افزایش کارایی مدل  ،LS-SVMهمة
دادهها ابتدا به شکل نرمـال بـین دو ـدد  0/1و  0/9اسـتاندارد
شدند (رابطة  .)8سپس ا داد نرمالشده در خروجی بـه ماـادیر
اولیه برگردانده شدند (:)Seifi, 2010

 x  xmin 
(رابطة )8
xi  0.8 
  0.1
 xmax  xmin 
 χiماــدار استانداردشــده χ،ماــدار واقعــی ،و  χmaxوχmin
بهترتیب ماادیر حداکثر و حداقل دادههاست.
در بخش مدلسازی  75و  25درصد دادهها بهترتیـب بـه
دادههای آموزشی و دادههای بخش آزمون تعلق گرفت .در بخش
ا تبــارســنجی از  Crossvalidate-10foldو تــابع بهینــهســازی
3
 Simplexبــرای تعیــین ماــادیر وراپــارامترهــای بهین ـة  و 
استهاده شد .شاخصهـای آمـاری  ( R2ـریب تبیـین)RMSE ،
(ریشة میانگین مربعا خطا) ،و ( MAEمیانگین خطای مطلـق)
1. Mercer
2. Radial Basis
3. Slack Variable

در این مطالعه آثار حذف هر یک از پـارامترهـا بـر تاریـب تـراز
سطح آب زیرزمینی بررسی شد .ترکیبها با پارامترهـای ورودی
مورد نظر در جدول  1میآید.
مرحلة طراحی

در جدول  2شاخصهای ارزیابی ملکرد هر یک از ترکیـبهـای
ورودی میآید.
2
از آنجا که مادار ریب تبیـین (  )Rبـرای ارزیـابی مـدل
اکتها نمیکند ،باید همة شاخصهای آماری محاسـبه و در کنـار
هم بررسی شوند .با توجه به مادار  R2باالی تخمـین ترکیـب L
در حدود 0/9992و در کنار آن ماـادیر پـایین  MAEو RMSE
بــهترتیــب حــدود  0/3405و  0/7758نتــبت بــه شــاخصهــای
ارزیابی تخمین مـدل  LS-SVMبـا ورودی ترکیـبهـای دیگـر،
مــیتــوان ترکیــب  Lرا بــا ورودی پــارامترهــای تــراز ســطح آب
زیرزمینی یک ماه قبل ،بارندگی دو ماه قبل ،تراز سـطح زمـین،
مختصا و تبخیر به نوان ترکیب برتر معرفی کرد .البته میـزان
شاخصهای برآوردشده در اکثر ترکیبهـا بـه غیـر از ترکیـب F
نزدیک هماند .این نشاندهندة اثر باالی ماادیر اندازهگیریشـدة
تراز سطح آب یک ماه قبل بر تخمین تراز سطح ایتـتابی اسـت.
با توجه به نتای ترکیبهای  ،O ،N ،K ،H ،Bو  Pکـه در آنهـا
تراز سطح زمین درنظر گرفته نشده است میتوان به اهمیت تراز
سطح زمین بر شبیهسازی سطح آب زیرزمینـی اشـاره کـرد .بـا
توجه به خطای باالتر این ترکیبها نتبت به ترکیبهـای دیگـر
میتوان گهت تراز سطح آب از تراز سطح زمین تبعیت میکنـد.
در تحایـــق  )2013( Khashei- Siuki et alنیـــز بهتـــرین
ترکیبهای تخمین تراز سطح آب زیرزمینی ترکیبهایی بودنـد
که تراز سطح زمین در آنهـا درنظـر گرفتـه شـده بـود .تعیـین
وراپارامترهای بهینـة بهتـرین ترکیـب تخمـین تـراز سـطح آب
زیــرزمینــی بتــیار ــرور دارد .بــا توجــه بــه پــارامترهــای
محاسبهشدة مدل  ،Lبه منزلة مدل برتر ،مرحلة طراحـی شـبکة
چاههای آب زیرزمینی در منطاة دشت رامهرمز انجـام پـذیرفت.
در این زمینه از مزایای بردارهای پشتیبان استهاده شد .بـرختف
مدل کتسیک  SVMهمة دادههای ورودی بـه مـدل LS-SVM
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تخمین را محاسبه کرد .بر اساس نظریة سـویکنس مـیتـوان بـا
حذف  5درصد از کمتـرین ماـادیر ـرایب الگرانـه در هـر بـار
آموزشْ تعداد بـردارهـای پشـتیبان را بـر اسـاس تعریـف کـاربر
محاسبه کرد ( .)Suykens et al, 2002ماـادیر میـانگین خطـای
مطلق ( )MAEمربوپ به ملکرد پیشبینی مـدل  LS-SVMدر
ماابل تعداد چاههای مشاهداتی بهینـه در شـکل  3بـرازش داده
شدهاند.

بردارهای پشتیبان درنظر گرفته میشوند؛ بـه ایـن معنـا کـه در
مدل  SVMبا ماادیر مختلف خطـا تعـداد بـردارهـای پشـتیبان
متهاو است و همة دادههای ورودی بـر تـابع تصـمیم یـا تـابع
رگرسیونی تخمین اثرگذار نیتتند .در واقع هـر چـه بـردارهـای
پشتیبان بیشتر باشند تخمین از دقت باالتری برخـوردار خواهـد
بود .با توجه به دقت باالی مدل  LS-SVMهمة دادههای ورودی
جهت آموزشْ بردار پشتیبان درنظر گرفته میشوند .اما میتـوان
بر اساس ماادیر رایب الگرانه بردارهای پشتیبان مؤثرتر بر تابع

جدول  .1تعيين ترکيب پارامترهای ورودی به مدل LS-SVM

پارامترهای ورودی

ترکیب
مختصا
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P

تراز زمین
()m

بارندگی ماه
مورد نظر ()mm

بارندگی یک ماه قبل
()mm

تبخیر
()mm

تراز سطح ایتتابی
ماه قبل ()m

بارندگی دو ماه
قبل ()mm

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

* نشاندهندة ورود پارامتر مورد نظر در ترکیب است.
جدول  .2ارزيابی مدل  LS-SVMبر اساس شاخصهای آماری

آزمایش

آموزش
شمارة ترکیب

R2

RMSE

MAE

R

RMSE

MAE

A

0/9988
0/9987
0/9996
0/9995
0/9995
0/9972
0/9996
0/9995
0/9995
0/9995
0/9995
0/9995
0/9996
0/9995

0/9996
1/0182
0/5309
0/6257
0/6629
1/5982
0/5473
0/6548
0/9415
0/6772
0/689
0/6842
0/5576
0/9415

0/4219
0/3181
0/2613
0/3198
0/3685
1/1389
0/276
0/3618
0/6269
0/3623
0/3948
0/4381
0/3294
0/6269

0/9991
0/9993
0/9993
0/9992
0/9992
0/9952
0/9992
0/9992
0/9991
0/9992
0/9992
0/9991
0/9992
0/9991

1/0344
0/8391
0/7794
0/7915
0/9955
2/4361
0/936
1/0328
1/2987
0/7758
0/9376
0/8804
0/8699
1/2987

0/6156
0/4136
0/383
0/3514
0/622
1/7005
0/6021
0/6238
0/8331
0/3405
0/5124
0/4593
0/4483
0/8331

B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P

2
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63بردار پشتیبان
60بردار پشتیبان
57بردار پشتیبان
54بردار پشتیبان

مرتب شده

51بردار پشتیبان
48بردار پشتیبان
45بردار پشتیبان
42بردار پشتیبان
39بردار پشتیبان

تعداد داده ها

شکل  .3نمودار ضرايب الگرانژ مرتبشده بهازای تعداد بردارهای پشتيبان (چاهها)

پس چاههـایی در پـیشبینـی سـطح آب منطاـه شـرکت
میکنند که خارج از خطای تعریفشده قرار میگیرند .به بار
دیگر ،چاههایی که میزان اتتف آنها از تابع تخمین حـداقل یـا
ماادیر رایب الگرانه آنها کم باشد بهراحتی قابلیـت حـذف از
شبکه را دارند .اگر این چـاههـا مـورد نظـار یـا مشـاهده قـرار
نگیرند ،خطای پیشبینی حـداقل و قابـل پـذیرش خواهـد بـود
( .)Asefa et al, 2004اختتف تخمین تراز سطح آب این چاههـا
با استهاده از تابع تخمین ا مالشده و ماادیر انـدازهگیـریشـده

تاریبا نزدیک به  0است .البته باید خطای پیشبینـی چـاههـای
حذفشده را ،که از طریق اندازهگیری چاههـای بهینـه بـهدسـت
میآیند ،در نظر گرفت .در جدول  3ماادیر وراپارامترهای بهینـة
ترکیب  Lو در جدول  4چاههای حذفشده و خطای پیشبینـی
محاسبهشدة این چاهها میآید.
جدول  .3وراپارامترهای بهينة مدل برتر L

مدل

نوع تابع کرنل

L

RBF

پارامتر تابع کرنل
=62/4363



2

پارامتر



12217/8167

شکل  .4تعداد چاههای بهينه

با توجه به شکل  ،4هر چه تعـداد چـاههـای نظـار شـده
افزایش مییابد میانگین خطای مطلـق تخمـین تـراز سـطح آب
دشت کم میشود .از  39چاه به سمت کاهش چـاههـا متحظـه
میشود میانگین خطای مطلق با شیب تندتری افزایش مییابـد.
در بررسی شاخصهای آماری برای  39چاه و چاههـای کمتـر از

 39حلاــه چــاه ،خطــای پــیشبینــی تــراز ســطح آب چــاههــای
حذفشده بالغ بر  1متر خواهد بود .پس در ناطة  42چاه بهینة
ملکرد مدل متوقف میشود .در جدول  4ماـادیر شـاخصهـای
آماری پیشبینی تراز سطح آب در چاههای حـذفشـده توسـط
چاههای باقیمانده در شبکه میآید.
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 ارزيابی پيشبينی تراز سطح آب در چاههای حذفشده از شبکه.4 جدول

تعداد چاه
بهینه

MAE

RMSE

R2

چاههای حذفشده

60
57
54
51
48
45
42

0/0032
0/0518
0/1204
0/1558
0/1504
0/2739
0/3343

0/0056
0/0698
0/15
0/2302
0/2552
0/3843
0/5263

1
1
1
1
0/999
0/999
0/998

R15,R19,R43
R15,R19,R43,R42,R48,R77
R15,R19,R43,R42,R48,R77,R11,R29,R76
R15,R19,R43,R42,R48,R77,R11,R29,R76,R6,R27,R78
R15,R19,R43,R42,R47,R77,R11,R29,R75,R6,R27,R78,R5,R26,R45
R15,R19,R43,R42,R47,R77,R11,R29,R75,R6,R27,R78,R5,R26,R45,R2,R8,R70
R15,R19,R43,R42,R47,R77,R11,R29,R75,R6,R27,R78,R5,R26,R45,R2,R8,R70,R4,R62,R63

نتيجهگيری

 در تخمین تـرازLS-SVM در این تحایق کاربرد مدل شبیهساز
 این مدل توانتت شبکة بلندمـد.سطح آب زیرزمینی ارائه شد
آب زیرزمینی را ارائه کند که قابلیت تخمین سطح آب زیرزمینی
 در ادامـة ایـن مطالعـه بـر حـل.منطاه را به طور دقیق داراست
مشکل اندازهگیریهای ا ـافی مکـانی چـاههـای مشـاهداتی در
منطاة رامهرمز با پیشنهاد نااپ نمونهگیـری معـین در آینـده و
 در ایـن.تغییر در اندازة شبکة چاههای مشاهداتی پرداختـه شـد
 صور گرفتLS-SVM تحایق معیار حذف چاهها فاط با مدل
و معیار حذف چاهها از شبکه امکان تخمین دقیق سطح ایتتابی
 با استهاده از اطت ا چاههای باقیمانـده،در چاههای حذفشده
. بود،در شبکه

 وقتی تعداد چاههای مشاهداتی بیشتر،4 با توجه به شکل
 هـر چـه تعـداد.باشد مادار میانگین خطای مطلق کم میشـود
چاههای مشاهداتی کم شود مادار میانگین خطای مطلق بیشـتر
 اما به دلیـل هزینـههـای بـاال و صـرفهجـویی در زمـان.میشود
 با توجه به، در حایات.کاهش شبکة مشاهداتی رور مییابد
 تا مرحلهای که خطای پیشبینی چاههـای مشـاهداتی،4 جدول
نظار نشده پایین باشد و در کنار آن مادار پیشبینی تراز سطح
آب منطاه از طریق اندازهگیری سطح آب در چاههای مشاهداتی
 میتوان چاههای ا افی از نظـر،بهینه دارای خطای حداقل باشد
 در ایـن.مکانی را از شبکة مشاهداتی دشت رامهرمز حذف کـرد
 حلاه چـاه بهینـه در منطاـة42 صور میتوان با داشتن تعداد
 در ایـن.رامهرمز شبکة بلندمد آب زیـرزمینـی را تشـکیل داد
تحایق مشخص شد که توزیع مکانی چاههـای نهـایی در دشـت
.رامهرمز پراکندگی خوبی دارد
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