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چکيده
 مديريت منابع آب.افزايش مصرف آب ناشي از افزايش جمعيت باعث كاهش كيفي و كمي آبهاي قابل استحصال شده است
 شهرستان جيرفت يکي از منااطق مها. در مناطق خشك و نيمه خشك از اهميت خاصي برخوردار است،بهويژه آبهاي زيرزميني
كشاورزي در كشور بهشمار ميآيد كه در سالهاي اخير به دليل بهرهبرداري بيرويه از منابع آب زيرزميني با افت شديد ساح ايان
 لذا در اين محالعه بهمنظور بررسي چگونگي بهرهبارداري از مناابع آب زيرزميناي در شهرساتان جيرفات و.آبها مواجه بوده است
-69  به پيش بيني سح اين آبها و ميزان بارناد ي طاي ساالهااي،امکان تغذيه آنها بهوسيله نزوالت جوي در سالهاي آينده
 نتايج نشان داد كه ا ر روند كنوني بهارهبارداري. بدين منظور از مدل شبکه عصبي مصنوعي استفاده شد.پرداخته شده است3161
 متر كاهش مييابد و نزوالت9/96  حدود، سح آبهاي زيرزميني اين شهرستان طي چهار سال و ني آينده،از اين آبها ادامه يابد
 لذا راهکارهايي همانناد بااال باردن بهارهوري آب در بخاش كشااورزي و.جوي نميتواند به افزايش سح اين آبها كمك نمايد
 مايتواناد در پيشاگيري از،استفاده از روشهاي نوين آبياري بهمنظور كاهش مصرف آب و در نتيجه جلو يري از بهرهبرداري بيشتر
.كاهش سح اين آبها مورد استفاده قرار يرد
. آب زيرزميني، روش انتشار برگشتي، مدل شبکه عصبي مصنوعي:كليد واژهها
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Abstract
Increase in water consumption due to population increase, is reduced the quality and quantity
of extractive water. Management of water resources specially groundwater in arid and semi-arid
areas are very importance. Jiroft is one of the most important agricultural areas in Iran which in
recent years, because of irregular exploiting of groundwater has faced severe downfall of the
water level. Therefore, in this research the groundwater levels and rainfall during 2014-2017 to
evaluate exploitation of groundwater resources and the possibility of feeding them by the
precipitation in Jiroft were studied. For this purpose, the Artificial Neural Networks (ANN)
model was used. Results showed that with current trends of groundwater exploitation, the levels
of them over the next 4.5 years will reduce to about 6.68 meters and precipitation with current
trends groundwaters exploitation can not help to increase the level of these waters in this city.
Therefore, strategies such as raising water productivity in agriculture and the use of modern
methods of irrigation, to reduce water consumption and thereby prevent further exploitation and
reduce the level of groundwaters can be used.
Keywords: ANN Model, Back Propagation Method, Groundwater.

94
اميرتيموري :پيشبيني ميزان بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني...
مقدمه
استفاده پايدار از منابع آب ،در مناطق خشک و نيمه خشک
نظير ايران ،يکي از مهمترين رکنهاي توسعه پايدار محسوب
ميشود .زيرا ميانگين بارندگي ساالنه کشور ايران کمتر از يک
سوم متوسط بارندگي در سطح دنياست (فالح و همکاران.)1931 ،
مفهوم توسعه پايدار آب ،تأمين نياز جمعيت فعلي بدون اثرات
1
منفي بر توانايي تأمين نياز نسلهاي آينده ميباشد (بيتهاس ،
 .)8002آبهاي زيرزميني 8مهمترين منبع تأمين کننده آب در
مناطق خشک و نيمه خشک ميباشند.
عوامل مختلف طبيعي و انساني در چند دهه اخير باعث ايجاد
شرايط بحراني و افت سطح آبهاي زيرزميني در بيشتر مناطق
کشور شده است (اکبري و همکاران .)1922 ،در گذشته به دليل
عدم توسعه تکنولوژي ،بهرهبرداري از سفرههاي آب زيرزميني
بهصورت محدودي انجام ميگرفت .در بيست سال اخير ،روش
تخليه سفره بهتدريج تغيير کرده و استفاده از سيستمهاي جديد
برداشت مانند چاههاي عميق و نيمه عميق متداول گرديده است .با
استفاده از اين چاهها ،تخليه آبهاي زيرزميني بدون توجه به
ميزان تغذيه آنها ،افزايش يافته و در نتيجه سطح آبهاي
زيرزميني سير نزولي داشته است .در حال حاضر سطح آبهاي
زيرزميني کشور در حال افت ميباشد و قسمت عمده آب در
دشتها توسط قناتها و يا چاهها تخليه ميشود (يوسفيراد و
همکاران .)1921 ،بهعبارت ديگر در شرايط حاضر از منابع آب
زيرزميني کشور حداکثر استفاده بهعمل ميآيد و بهسبب برداشت
بيرويه از اين منابع در بسياري از دشتهاي کشور ،سطح آبهاي
زيرزميني دچار افت شده و مشکالتي را براي ادامه حيات
کشاورزي و توسعه اقتصادي اين نواحي فراهم آورده است.
منابع آبهاي زيرزميني يکي از مهمترين و ارزانترين منابع
آب به شمار ميروند که شناخت صحيح و بهرهبرداري اصولي از
آنها ميتواند در توسعه پايدار فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي
يک منطقه ،بهويژه در مناطق خشک و نيمه خشک ،نقش
بهسزايي داشته باشد .عدم شناخت صحيح و بهرهبرداري بيرويه
از اين منابع ،خسارتهاي جبران ناپذيري مانند افت شديد و
غيرقابل برگشت سطح آب زيرزميني ،کاهش دبي چاهها و قنوات،
تغييرات الگوي جريان آب زيرزميني مانند پيشروي جبهههاي آب
شور و تداخل آبهاي شور ،به دنبال خواهد داشت (ايزدي و
همکاران.)1921 ،
مديريت منابع آب به ويژه آبهاي زيرزميني ،در مناطق
خشک و نيمه خشک از اهميت خاصي برخوردار است .بررسي
نوسانهاي سطح آب زيرزميني و پيش بيني آن در آينده ميتواند
در برنامهريزي تأمين آب قابل اعتماد و نيز در مديريت منابع آب
مؤثر باشد .همچنين در مناطق خشک و نيمه خشک ،بررسي

1- Bithas
2- Groundwater

ميزان بارندگي و تغييرات آن نيز ضروري است (خان و همکاران،9
 .)8002زيرا يکي از منابع افزايش تغذيه منابع آب زيرزميني،
افزايش نزوالت جوي ميباشد.
مطالعات فراواني در داخل و خاار از کشاور باه پايشبيناي
متغيرهاي مختلف پرداختهاناد تاا نتاايج آنهاا بتواناد راهگشااي
سياستگذاران باشد که در قسمت ذيل به پاارهاي از آنهاا اشااره
ميشود:
4
هاوفي و همکاران ( )8001با انجام مطالعهاي به پيشبيني
کوتاه مدت قيمت گندم در چين پرداختند .بدين منظور از مدلهاي
شبکه عصبي مصنوعي و خودرگرسيون ميانگين متحرك انباشته
(آريما)  5استفاده کردند .آنها نشان دادند که پيشبينيهاي مدل
شبکه عصبي دقيقتر از مدل آريما اسات.
کاواکي اوقلو و همکاران )8003( 6ميزان مصرف برق کشور
ترکيه را با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي پيشبيني
نمودند .در اين مطالعه از مدل شبکه عصبي چند اليه استفاده شده
است .نتايج مطالعه نشان داد که با استفاده از مدل شبکه عصبي
ميتوان ميزان مصرف برق را با دقت باال ،مدلسازي و پيشبيني
نمود.
1
هوتانلي اوقلو ( )8011در مطالعهاي به پيشبيني تقاضاي
انرژي براي کشور ترکيه پرداخت .بدين منظور از مدل شبکه
عصبي مصنوعي استفاده کرد و سپس به مقايسه نتايج بهدست
آمده با ساير مطالعات صورت پذيرفته در اين زمينه ،توسط وزارت
انرژي و منابع طبيعي ترکيه پرداخت .نتايج بهدست آمده بيانگر باال
بودن دقت پيشبيني مدل شبکه عصبي مصنوعي و پايين بودن
مقادير پيشبيني براي تقاضاي انرژي کشور ترکيه نسبت به ساير
روشها از جمله آريما ميباشد.
السافي )8014( 2در مطالعهاي ،به پيشبيني سيل در ايستگاه
دانگوال 3رودخانه نيل سودان پرداخت .بدين منظور از مدل شبکه
عصبي مصنوعي استفاده کرد .نتايج نشان داد که مدل شبکه
عصبي مصنوعي ميتواند يک روش معتبر و قابل اطمينان براي
پيشبيني سيل و جلوگيري از عواقب زيانبار آن باشد.
رحماني و سدهي ( )1929با انجام مطالعهاي ،تغييارات ساطح
آبهاي زيرزميني دشت همدان-بهار را با اساتفاده از روش آريماا
پيش بيني کردند .نتايج نشان داد که در صورت ثابت ماندن روناد
کنوني ،طي بيست سال آينده سطح آبهاي زيرزميني ايان دشات
حدود  11/5متر کاهش خواهد يافت.
نجفي و طرازکار ( )1925در مطالعهاي ،مدلهاي شبکه
عصبي مصنوعي و آريما را بهمنظور پيشبيني صادرات پسته ايران
3- Khan et al.
4- Haoffi et al.
5- Auto Regression Integrated Moving Average
)(ARIMA
6- Kavaklioglu et al.
7- Hotunluoglu
8- Elsafi
9- Dongola
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قيمت نفتخام تابعي از قيمتهااي پنج روز گذشته خود ميباشد.
لذا در اين مطالعه بهمنظور بررسي چگونگي بهرهبرداري از
منابع آب زيرزميني در شهرستان جيرفت و امکان تغذيه آن
بهوسيله نزوالت جوي ،به پيشبيني سطح اين آبها و ميزان
بارندگي طي سالهاي  1939-36پرداخته شده است .شايان ذکر
است تاکنون در مطالعهاي به بررسي همزمان اين دو متغير
پرداخته نشده است.

استفاده کرده و نتايج حاصل از آنها را مورد مقايسه قرار دادهاند.
نتايج مطالعه نشان ميدهد که مدل شبکه عصبي داراي عملکرد
بهتري در مقايسه با مدل آريما بوده و قادر است ميزان صادرات
پسته را دقيقتر پيشبيني نمايد.
کريمي گوغري و اسالمي ( )1921با انجام مطالعهاي به
پيشبيني بارندگي ساالنه در استان کرمان با استفاده از مدل شبکه
عصبي مصنوعي پرداختند .نتايج حاکي از توانايي باالي مدل شبکه
عصبي در شبيه سازي روند دورههاي کاهش و يا افزايش بارش و
پيش بيني بارندگي ساالنه بود.
محتشم و همکاران ( )1922در مطالعهاي ،سطح ايستايي
آبهاي زيرزميني دشت بيرجند را پيشبيني و بدين منظور از مدل
شبکه عصبي مصنوعي استفاده کردند .نتايج نشان داد که با
استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي ميتوان نوسانات سطح آب
زيرزميني را با دقت مطلوبي برآورد نمود.
منها و همکاران ( )1922در مطالعهاي ،تقاضاي انرژي در
بخش حمل و نقل ايران را پيشبيني کردهاند .بدين منظور از مدل
شبکه عصبي مصنوعي و روش رگرسيون چند متغيره استفاده و
نتايج آنها را با يکديگر مقايسه کردند .نتايج نشان دهنده دقت
باالي مدل شبکه عصبي مصنوعي در پيشبيني و خطاي به
مراتب کمتر ميباشد.
فهيميفر و همکارن ( )1930با انجام مطالعهاي ،قيمت
تخممرغ را بهوسيله سه مدل عصبي-فازي ،مدل شبکه عصبي
مصنوعي و آريما پيشبيني و سپس از معيارهاي ارزيابي کارايي
براي مقايسه قدرت پيشبيني آنها استفاده کردند .نتايج نشان داد
که مدلهاي عصبي-فازي و شبکه عصبي مصنوعي در مقايسه با
مدل آريما در همه افقهاي زماني از کارايي بيشتري در پيشبيني
قيمت تخممرغ برخوردارند.
صادقي و همکاران ( )1930در مطالعهاي با استفاده از مدل
شبکه عصبي مصنوعي ،به مدلسازي و پيشبيني روزانه قيمت
سبد نفتخام اوپک پرداختند و نتايج آن را باا مدل آريما مقايسه
کردند .نتايج تحقيق نشان داد که مدل شبکه عصبي مصنوعي
نسبت به مدل آريما از قدرت پيشبيني بهتري برخوردار است و

مواد و روشها
جيرفت يکي از شهرستانهاي مهم استان کرمان است که با
داشتن شرايط آب و هوايي مناسب و مديترانهاي خود ،بهترين
مکان براي کشت محصوالت کشاورزي ميباشد .اين شهرستان
نقش بهسزايي در تأمين موادغذايي جنوب کشور دارد .منابع آب
زيرزميني در اين شهرستان به دليل کمبود منابع آب سطحي و
همچنين شرايط آب و هوايي و فقر نزوالت جوي بهعنوان
مهمترين و عمدهترين منبع تأمين کننده آب بهشمار ميرود .شکل
( )1ارتفاع مطلق سطح آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت را طي
سالهاي  1965-38نشان ميدهد.
اين شکل نشان دهنده پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني
در اين شهرستان طي سالهاي مذکور ميباشد .سطح اين آبها از
 535/41متر در شهريورماه سال  1965به  520/91متر در
شهريورماه سال  1938کاهش يافته است .ميزان افت ساالنه
آبهاي زيرزميني اين شهرستان طي  82سال گذشته بهطور
متوسط  54سانتيمتر بوده که رقم قابل مالحظهاي ميباشد .اين
در حالي است که ميزان بارندگي در شهرستان جيرفت طي
سالهاي  1910-39داراي نوسان زيادي بوده است و متوسط
ساالنه بارندگي در اين شهرستان طي دوره مذکور تنها 161
ميليمتر ميباشد (شکل  .)8بهطور کلي ،شهرستان جيرفت طي
يک دهه اخير با خشکسالي مواجه بوده است.
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از طريق پيش بيني نزوالت جوي ميتوان امکان افزايش
تغذيه آبهاي زيرزميني را مورد بررسي قرار داد .لذا در اين مطالعه
با استفاده از مدل غير خطي شبکه عصبي مصنوعي به پيش بيني
سطح آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت و ميزان بارندگي در
اين شهرستان طي سالهاي 1939-36پرداخته شده است که در
قسمت ذيل ،اين مدل توضيح داده ميشود.
شبکههاي عصبي ،مدلهاي محاسباتي هستند که بر اساس
عملکرد مغز انسان طراحي شدهاند .شبکههاي عصبي مصنوعي
قادرند رابطه ميان وروديها وخروجيهاي يک سيستم فيزيکي را
توسط شبکهاي از گرهها که همگي با هم متصل هستند ،تعيين
نمايند .بهعبارت ديگر ،شبکههاي عصبي مصنوعي ويژگيهاي
مثبت و مطلوبي دارند که آنها را در کشف روابط خطي و
غيرخطي ميان وروديها وخروجيهاي يک سيستم فيزيکي موفق
ميسازد ،هر چند اين قوانين غيرخطي و پيچيده باشند .در
سالهاي اخير ،با توجه به رشد چشمگير کاربرد شبکههاي عصبي
در زمينههاي مختلف ،استفاده از اين شبکهها براي حل مسئله
پيش بيني متغيرهاي مهم تصميمگيري نيز بسيار روا يافته و
نسبت به ساير روشها برتري يافته است .علت اين موضوع،
قابليت فوقالعاده شبکههاي عصبي در يادگيري روابط پيچيده و
غيرخطي است که يافتن چنين روابطي به کمک روشهاي
قديميتر مانند رگرسيون يا سريهاي زماني ،بسيار مشکل است.
مراحل طراحي و پياده سازي مدل شبکه عصبي مصنوعي
عبارتند از:
 -1جمع آوري و استاندارد کردن دادههاي مورد نياز براي

شبکه عصبي مورد نظر.
 -8تعيين مدل ،معماري و تابع محرك مناسب براي شبکه
عصبي مورد نظر.
 -9آموزش دادن شبکه با قسمتي از دادهها.
 -4ارزيابي و آزمايش شبکه با باقيمانده دادهها.
 -5در صورت قابل قبول بودن نتيجه آزمون ،ذخيره شبکه و
در غير اينصورت ،تکرار مرحله  8تا ( 4خوشحال دستجردي و
حسيني.)1923 ،
يک شبکه عصبي مصنوعي ،مجموعهاي از نرونهاي متصل
به هم در اليههاي مختلف است .نرون يا گره ،کوچکترين واحد
پردازش اطالعات است که اساس عملکرد شبکههاي عصبي را
تشکيل ميدهد .هر يک از نرونها ،وروديها را دريافت نموده و
پس از پردازش روي آنها ،يک سيگنال خروجي توليد مينمايند
(طرازکار.)1924 ،
در رابطه ( xn ،)1و  ...و  x8و  ،x1وروديهاي نرون و ،out
خروجي نرون ميباشد .ميزان تأثير وروديها بر روي خروجيها
بهوسيله مقدار عدد  wتعيين ميشود .ورودي ديگر ،مقدار ثابت 1
است که در جمله اريب  bضرب شده و سپس با  ،∑wixiجمع
ميشود .اين حاصل جمع ،ورودي خالص 1براي تابع تبديل يا
محرك f 8است .بدين ترتيب خروجي نرون به صورت معادله ()1
تعريف ميشود:

1-Net Input
2-Transfer or Activation Function
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n

() 1

) wi xi  b

( out  f

i 1

پارامترهاي  wو  bقابل تنظيم ميباشند .تابع محرك  fنيز
توسط طراح انتخاب ميشود .بر اساس انتخاب  fو نوع الگوريتم
يادگيري ،پارامترهاي  wو bتنظيم ميگردند .در حقيقت يادگيري
به اين معني است که  wو  bطوري تغيير کنند که رابطه ورودي
وخروجي نرون با هدف خاصي مطابقت نمايد (منها .)1911 ،
در مقايسه مدل شبکه عصبي با مدلهاي رگرسيوني ميتوان
اظهار داشت که وروديهاي شبکه عصبي همان متغيرهاي مستقل
و خروجيهاي آن متغير وابسته است .وزنهاي مختلف شبکه،
مشابه پارامترهاي مدل رگرسيون و جمله اريب نيز همان عرض از
مبدأ يا جمله ثابت در مدل رگرسيون است .در صورتيکه وقفههاي
متغير وابسته را به مجموعه وروديها اضافه کنيم؛ در اين صورت،
به شبکهاي مشابه با مدل خودرگرسيو خطي (AR(1دست
مييابيم.
همانطورکه قبالً گفته شد ،مجموع وروديهاي هر نرون پس
از ضرب در وزنهاي متناظر ،در يک تابع موسوم به تابع محرك
() )f(xاعمال ميشوند .در حقيقت تابع محرك ،ارتباط بين ورودي
و خروجي گرهها و شبکه را برآورد مينمايد .شکلهاي متفاوتي
براي تابع محرك وجود دارد .تابع محرك ميتواند خطي يا
غيرخطي باشد .يک تابع محرك ،براساس نياز خاص مسئلهاي که
قرار است بهوسيله شبکه عصبي حل شود ،از سوي طراح انتخاب
ميشود (روشن .)1929 ،انواع توابع محرکي که در عمل مورد
استفاده قرار ميگيرند ،عبارتند از :تابع تبديل خطي ،8تابع تبديل
آستانهاي يا محدود ساز ،9تابع تبديل لجستيک-سيگوئيد ،4تابع
تبديل تانژانت هايپربوليک-سيگوئيد .5در اين مطالعه ،تابع تبديل
تانژانت هايپربوليک-سيگوئيد در همه موارد عملکرد بهتري نشان
داد.
بهمنظور جلوگيري از کوچک شدن بيش از حد وزنها در
شبکههاي عصبي ،وروديها استاندارد ميشوند .استاندارد کردن
دادهها که معموالً قبل از آموزش شبکه صورت ميپذيرد ،به معني
انجام تبديلهايي بر وروديها و خروجيهاي شبکه ،بهمنظور
بيرون کشيدن ويژگيها از درون وروديها و تبديل خروجي
بهشکل قابل فهمتر براي شبکه است .وارد کردن دادهها بهصورت
خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه ميشود .در نهايت ميتوان
خروجيهاي شبکه را با معکوس کردن الگوريتم استاندارد سازي
به حالت اوليه برگرداند (اسفندياري و همکاران.)1923 ،
ساختار شبکههاي عصبي مصنوعي که به آن معماري اطالق
1- Atuo Regressive
2- Linear Transfer Function
3- Threshold or Hard Limit Transfer Function
4- Log-Sigmoid Transfer Function
5- Hyperbolic Tangent Sigmoid Transfer Function

ميگردد ،شکلي است که نرونها در دستههايي که اليه نام دارند،
مرتب ميشوند .معماري معمول شبکه عصبي متشکل از سه اليه
ورودي (دادهها را در شبکه توزيع ميکند) ،اليه پنهان (دادهها را
پردازش ميکند) و اليه خروجي (نتايج را به ازاي وروديهاي
مشخص ،استخرا ميکند) ميباشد .يک شبکه ميتواند از يک يا
چند اليه پنهان تشکيل شود .طراحي معماري شبکه عصبي عموماً
بر مبناي روش سعي و خطا است و طي آن با استفاده از ارقام
مختلف اليههاي پنهان و نرونهاي مربوط ،ميتوان شبکه بهينه
را تعيين نمود .هر چه تعداد اليهها و نرونها افزايش يابد ،باعث
عملکرد بهتر شبکه براي دوره آموزش ميشود ،اما عملکرد طي
دوره آزمون شبکه معموالً کاهش مييابد .اين مسأله را برازش
بيش از حد اطالق ميکنند و بدين سبب بروز ميکند که شبکه با
داشتن تعداد زياد اليه پنهان و نرونهاي مربوط ،بيش از اندازه بر
اساس دادههاي دوره آموزش واسنجي ميشود و قدرت انعطاف را
براي الگوهاي ديگر از دست ميدهد (دالور.)1924 ،
الگوريتمهاي مختلفي براي آموزش شبکههاي عصبي وجود
دارد که در اين مطالعه از روش انتشار برگشتي 6استفاده شده است
که در ادامه به تشريح آن پرداخته ميشود.
الگوريتم يادگيري انتشار برگشتي (پس انتشار) مبتني بر قانون
يادگيري اصالح خطا ميباشد .در اين روش با استفاده از مجموعه
وزنهاي تصادفي اوليه ،آموزش آغاز ميشود و پس از تعيين
خروجي مدل براي هريک از الگوهاي ارائه شده در مجموعه
آموزش ،خطاي حاصل از تفاوت بين خروجي مدل و مقادير مورد
انتظار محاسبه شده و با برگشت به داخل شبکه در جهت عکس
(خروجي به ورودي) تصحيح ميشود .اين روش به دليل نحوه
تنظيم و تصحيح وزنها ،الگوريتم انتشار برگشتي ناميده ميشود
(اسفندياري و همکاران.)1923 ،
شبکههاي عصبي مصنوعي مبتني بر جهت ورود اطالعات و
پردازش آنها داراي مدلهاي مختلفي هستند .در اين تحقيق از
شبکههاي عصبي پيشرو استفاده شده است .در شبکههاي عصبي
پيشرو ،گرهها در اليههاي متوالي قرار گرفتهاند و ارتباط آنها يک
طرفه است .زماني که يک الگوي ورودي به شبکه اعمال ميشود،
اولين اليه ،مقادير خروجياش را محاسبه کرده و در اختيار اليه
بعدي قرار ميدهد .اليه بعدي اين مقادير را بهعنوان ورودي
دريافت کرده و مقادير خروجياش را به اليه بعدي منتقل ميکند
و هر گره فقط به گرههاي اليه بعدي سيگنال منتقل ميکند.
در پايان براي بررسي و آزمون اعتبار شبکهها ،به ارزيابي
عملکرد آنها پرداخته ميشود .هدف حداقل کردن خطاي پيش
بيني است .معيارهاي ارزيابي شبکه شامل ميانگين قدر مطلق
انحراف ،1ميانگين مربع خطا ،2ريشه ميانگين مربع خطا ،3ضريب

6- Back Propagation
)7- Mean Absolute Deviation (MAD
)8- Mean Squared Error (MSE
)9- Root Mean Square Error (RMSE
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اميرتيموري :پيشبيني ميزان بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني...
تعيين يا مجذور ضريب همبستگي ،1ميانگين قدر مطلق درصد
خطا 8و آماره يو 9ميباشند که در اين مطالعه از معيارهاي ريشه
ميانگين مربع خطا و ضريب تعيين ،بهمنظور مقايسه مدلها
استفاده شده است .دادههاي ارتفاع مطلق سطح آبهاي زيرزميني
شهرستان جيرفت بهمنظور پيشبيني سطح آبهاي زيرزميني اين
شهرستان ،بهصورت ماهيانه براي دوره زماني مهرماه 1965
( )1965:1تا شهريورماه  )1938:6( 1938از دفتر مطالعات پايه
منابع آب و آمار ميزان بارندگي در اين شهرستان بهمنظور
پيشبيني بارندگي نيز بهصورت ماهيانه براي دوره زماني فروردين
 )1910:1( 1910تا شهريورماه  )1939:6( 1939از اداره کل
هواشناسي استان کرمان جمعآوري شد .همچنين بهمنظور تخمين
مدلها از بسته نرمافزاري متلب 4استفاده گرديد.
نتايج و بحث
در اين تحقيق براي طراحي مدل شبکه عصبي مصنوعي،
ساختارهاي مختلف شبکه انتشار برگشتي پيشرو 5مورد بررسي قرار
گرفت .هتچ-نلسن )1321( 6نشان داد که يک شبکه انتشار
برگشتي با يک اليه پنهان ميتواند هر تابع پيوستهاي را با هر
درجهاي برآورد کند .از ميان توابع محرك ،تابع تانژانت
هايپربوليک -سيگموئيد در همه موارد ،عملکرد بهتري نشان داد.
همچنين از وقفه متغيرها بهعنوان پارامتر ورودي استفاده شد.
اگرچه الگوسازي تنها با استفاده از مقادير گذشته متغير وابسته
تاحدي ساده ميباشد ،اما کارايي بهتري در مقايسه با مدلهاي
پيچيده دارند (چن و همکاران.)8001 ،1
بهمنظور پيشبيني ميزان بارندگي در شهرستان جيرفت ،در
ابتدا دادهها به دو دسته تقسيم شدند؛ بهطوريکه دادههاي دوره
زماني فروردين  1910تا شهريور  1926براي آموزش و دادههاي
دوره زماني مهر  1926تا شهريور  1939براي اعتبارسنجي مدلها
اختصاص داده شد .سپس چندين معماري در نظر گرفته شد که بر
اساس شاخصهاي ريشه ميانگين مربع خطا و ضريب تعيين
بهترين معماري ،هفت نرون در اليه پنهان تعيين شد (جدول .)1
شکل ( )9مقادير واقعي و پيشبيني شده ميزان بارندگي در
شهرستان جيرفت را طي دوره اعتبارسنجي براي معماري مذکور
نشان ميدهد .همانطورکه مالحظه ميشود ،تفاوت معنيدار بين
مقادير واقعي و پيشبيني شده وجود ندارد.
ميزان بارندگي در شهرستان جيرفت براي دوره -1936:18
 1939:06با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي پيشبيني شد

)1- Coefficient of Determination (R2
)2- Mean Absolute Percentage Error (MAPE
3- Theil-U Statistic
4- MATLAB
5- Feed- Forward Back Propagation
6- Hetch-Nielsen
7- Chen et al.

که متوسط بارندگي براي سالهاي  1939-1936در جدول ()8
ارائه شده است.
نتايج پيشبيني نشان ميدهد که طي سالهاي 1939-36
ميزان بارندگي در اين شهرستان داراي نوسان ميباشد و متوسط
بارندگي  110/31ميليمتر در سال خواهد بود.
بهمنظور پيشبيني سطح آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت
نيز در ابتدا دادهها به دو دسته تقسيم شدند؛ بهطوريکه دادههاي
دوره زماني مهر  1965تا مرداد  1924براي آموزش و دادههاي
دوره زماني شهريور  1924تا شهريور  1938براي اعتبارسنجي
مدلها اختصاص داده شد .سپس چندين معماري در نظر گرفته
شد که نتايج آن در جدول ( )9ارائه شده است .همانطورکه
مالحظه ميشود بر اساس شاخصهاي ريشه ميانگين مربع خطا و
ضريب تعيين بهترين معماري ،پنج نرون در اليه پنهان در نظر
گرفته شد.
شکل ( )4مقادير واقعي و پيشبيني شده سطح آبهاي
زيرزميني شهرستان جيرفت را طي دوره اعتبارسنجي براي
معماري مذکور نشان ميدهد .نتايج نشان دهنده اين است که
تفاوت معنيدار بين مقادير واقعي و پيشبيني شده ،وجود ندارد.
سطح آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت براي دوره
 1938:01-1936:18با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي
پيشبيني شد که شکل ( )5روند آن را براي دوره مذکور نشان
ميدهد .همچنين متوسط سطح آبهاي زيرزميني براي سالهاي
 1939-1936در جدول ( )4آورده شده است.
نتايج نشان ميدهد که بدون اتخاذ سياستهاي جديد و ادامه
يافتن روند کنوني بهرهبرداري ،سطح آبهاي زيرزميني اين
شهرستان طي سالهاي  ،1939-36روند نزولي خواهد داشت و
سطح آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت از  520/91متر در
مهرماه سال  1938به  519/69متر در اسفند ماه سال 1936
کاهش مييابد .در واقع با ادامه يافتن روند کنوني بهرهبرداري از
آبهاي زيرزميني اين شهرستان و همچنين عدم تغييرات در روند
تغذيه سفره آبهاي زيرزميني ،سطح اين آبها طي چهار سال و
نيم آينده حدود  6/62متر پايينتر ميرود .بهعبارت ديگر طي اين
مدت ،بهطور متوسط ساليانه سطح آبهاي زيرزميني اين
شهرستان حدود  1/5متر کاهش مييابد .با توجه به اينکه متوسط
بارندگي ساالنه طي سالهاي  1939-36کمتر از سالهاي قبل
پيشبيني شد؛ لذا امکان تغذيه بيشتر اين آبها به کمک نزوالت
جوي با ادامه روند کنوني بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني،
نخواهد بود و روند کنوني بهرهبرداري از اين آبها به پايين رفتن
هر چه بيشتر آنها منجر خواهد شد.
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جدول  -1مقايسه معماريهاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي براي پيشبيني ميزان بارندگي شهرستان جيرفت
تعداد نرون در اليه
پنهان

ريشه ميانگين مربع خطا
آموزش
0/099
0/014
0/0091
0/069
0/094
0/011
0/0088
0/091

1
8
9
4
5
6
1
2

اعتبارسنجي
0/051
0/038
0/0036
0/028
0/061
0/012
0/0086
0/064

اعتبارسنجي
0/2156
0/1183
0/3569
0/2104
0/2138
0/2391
0/3219
0/2463

آموزش
0/2296
0/2514
0/3269
0/2254
0/3155
0/3945
0/3331
0/2368

مقادير واقعي
۳۰۰
2۵۰
(ميليمتر)

2۰۰
1۵۰
1۰۰
۵۰
1۳۹۳

1۳۹2

1۳۹1

1۳۹۰

1۳۸۹

1۳۸۸

1۳۸۷

1۳۸۶

۰

ميزان بارندگي ساالنه در شهرستان جيرفت

مقادير پيشبيني شده

ضريب تعيين

سال

شکل  -۳مقايسه مقادير واقعي و پيشبيني شده ميزان بارندگي در شهرستان جيرفت
جدول  -2مقادير پيشبيني شده ميزان بارندگي در شهرستان جيرفت طي دوره 1۳۹۳-۹۶
سال
ميزان بارندگي (ميليمتر)

1939
21/09

1934
198/24

1935
62/98

1936
155/45

جدول  -۳مقايسه معماريهاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي براي پيشبيني سطح
آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت
تعداد نرون در اليه
پنهان
1
8
9
4
5
6

ريشه ميانگين مربع خطا
آموزش
0/081
0/090
0/080
0/090
0/0009
0/040

اعتبارسنجي
0/042
0/051
0/092
0/043
0/0003
0/062

ضريب تعيين
آموزش
0/3469
0/3980
0/3295
0/3498
0/3333
0/2810

اعتبارسنجي
0/3182
0/2354
0/3913
0/3034
0/3291
0/1392
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مقادير پيشبيني شده

1۳۹۰

1۳۸۹

1۳۸۸

1۳۸۷

1۳۸۶

1۳۸۵

1۳۸۴

۵۸۷
۵۸۶
۵۸۵
۵۸۴
۵۸۳
۵۸2
۵۸1
۵۸۰
۵۷۹
۵۷۸
۵۷۷

ارتفاع محلق سح آب زيرزميني در شهرستان جيرفت (متر)

مقادير واقعي

سال

شکل  -۴مقايسه مقادير واقعي و پيشبيني شده سطح آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت

شکل  -۵روند مقادير پيشبيني شده سطح آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت براي دوره 1۳۹29۰۷-1۳۹۶912
جدول  -۴مقادير پيشبيني شده سطح آبهاي زيرزميني شهرستان جيرفت طي سالهاي 1۳۹۳-۹۶
سال
سطح آب زيرزميني (متر)

نتيجهگيري
شهرستان جيرفت يک منطقه مهم توليد محصوالت
کشاورزي در کشور محسوب ميشود .با توجه به واقع شدن اين
شهرستان در منطقه گرم و خشک ،بهرهبرداري بيرويه از منابع
آب زيرزميني ،سبب افت شديد سطح ايستايي ،خشک شدن
چشمهها و قناتها و عوارض تبعي آنها در توسعه کشاورزي شده
است؛ لذا در اين مطالعه به پيش بيني سطح آبهاي زيرزميني
شهرستان جيرفت و ميزان بارندگي در اين شهرستان طي

1939
512/16

1934
511/19

1935
515/52

1936
519/69

سالهاي  1939-36بهمنظور بررسي چگونگي بهرهبرداري از
منابع آب زيرزميني در شهرستان جيرفت و امکان تغذيه آن
بهوسيله نزوالت جوي پرداخته شده است .تا لزوم اتخاذ
سياستهاي جديد و تصميم گيري براي مديريت اين منابع آشکار
شود .بدين منظور از مدل شبکه عصبي مصنوعي استفاده شد.
نتايج نشان داد که اگر روند کنوني بهرهبرداري از اين آبها
ادامه يابد ،سطح آبهاي زيرزميني اين شهرستان طي چهار سال و
نيم آينده حدود  6/62متر کاهش مييابد و نزوالت جوي با ادامه
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علوم و مهندسي آبياري (مجله ي علمي -پژوهشي) ،جلد  ،94شمارهي 6/6ويژه نامه بهار 41
است .لذا استفاده از سيستمهاي آبياري تحت فشار براي باال بردن
بهرهوري و کارايي استفاده از نهاده آب و ترويج روشهاي مناسب
آبياري در بين کشاورزان و پرداخت تسهيالت به کشاورزان جهت
استفاده از سيستم آبياري تحت فشار و بازسازي مسيرهاي انتقال
آب پيشنهاد ميشود .تصفيه پساب فاضالبهاي شهري و استفاده
از اين پسابها براي مصارف کشاورزي و همچنين کشت ارقام
مقاوم به خشکي ميتواند به کاهش بهرهبرداري از منابع آب
زيرزميني کمک نمايد.

روند بهرهبرداري کنوني نميتواند به افزايش سطح اين آبها
کمک نمايد .لذا با توجه به اهميت بسيار زياد آبهاي زيرزميني در
اين شهرستان ،به منظور جلوگيري از کاهش هر چه بيشتر سطح
اين آبها بايستي به دنبال راهکارهاي جديد بود و ادامه روند
کنوني بهرهبرداري به نابودي آنها ميانجامد.
در ايران بيش از  30درصد آب قابل استحصال ،در بخش
کشاورزي مصرف ميشود .لذا با مصرف بهينه آب در بخش
کشاورزي ميتوان مصرف آب و همچنين بهرهبرداري از آبهاي
زيرزميني را بهطور قابل مالحظهاي کاهش داد .امروزه ،يکي از
بهترين روشها بهمنظور مصرف کمتر هر نهاده ،افزايش بهرهوري
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