مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال ششم ،شماره هفدهم ،زمستان  ،6931صفحه ۷۲ـ۲۷

(مطالعۀ موردی :دشت گرو)
مجتبی دولت کردستانی ،1احمد نوحهگر ،*2سعید جانیزاده

3

تاریخ دریافت6931/26/۷2 :

تاریخ پذیرش6931/3/۷۲ :

چکیده
مدلسازی مناسب کیفیت آبزیرزمینی از ابزارهای مهم برنامهریزی و تصمیمگیری در مدیریت منابع آب است .در این مطالعه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

ارزیابی چند مدل هوش مصنوعی برای پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی

بهمنظور مدلسازی تغییرات متغیرهای کیفی آبزیرزمینی دشت گرو از دادههاای  11چااه در دورۀ آمااری  1311تاا )1331
استفاده شد .متغیرهای  Cl ،SO4 ،Ca ،Mg ،Naو HCO3بهعنوان متغیر مستقل و  TDS ،SAR ،ECو  THبهعنوان متغیر وابسته
استفاده شد .نتایج حاصل از مدل سازی نشان داد که شابکۀ عصابی -فاازی تطبیقای در متغیرهاای =103/13 ،R2=0/33 EC
 RMSEو  RMSE =0/21 ،R2=0/31 SAR ،)CE= 0/33و  )CE= 0/31و  RMSE =0/13 ،R2=0/33 THو )CE= 0/33

نسبت به دو روش شبکۀ عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری دارد و در متغیار  TDSمادل شابکۀ عصابی
مصنوعی  RMSE =103/13 ،R2=0/33و  )CE= 0/33نسبت به دو مدل دیگر کارایی بهتری داشته است .پهنهبندی بر اساا
دو طبقهبندی کیفیت آب شرب شولر و کشاورزی ویلکوکس نشان داد که متغیر  TDSداری سه طبقۀ نامناساب  ،)%21/1باد
 )%41/13و غیرقابل شرب  )%1/31و متغیر THدارای  1طبقه خوب  ،)%0/11قابل قبول  ،)%23/11نامناساب  )%74/11و
بد  )%1/12و بر اسا

طبقهبندی ویلکوکس نیز متغیر  ECدارای سه طبقۀ عالی  ،)%3/11خوب  )%13/43و متوسط )%0/1

و متغیر  SARدارای دو طبقه عالی  )%13و خوب  )%11است.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

در نظر گرفته شد .از روشهای ماشین بردار پشتیبان ،شبکۀ عصبی مصنوعی و شبکۀ عصبی -فازی تطبیقی برای مادلساازی

واژههای کلیدی :پهنهبندی ،شبکۀ عصبی ا فازی تطبیقی ،شبکۀ عصبی مصنوعی ،کیفیت آب زیرزمینی و ماشین بردار پشتیبان.

 .2استاد گروه برنامهریزی ،مدیریت و آموزش محیط زیست ،دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ،نویسنده مسئولnohegar@ut.ac.ir /
 .3دانشجوی دکتری مهندسی آبخیزداری ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

 .1راتبه دانشگاه جیرفت ،بخش مرتع و آبخیزداری ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه جیرفت
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اساات .عیساایزاده و همکاااران  )2017بااه ارزیااابی عملکاارد

مقدمه
در شرایط کنونی ،بخش قابل مالحظهای از مصاار آب کشاور

روشهااای زمااینآمااار و شاابکۀ عصاابی مصاانوعی در تخمااین

ایران بهخصوص در بخاش شارب توساط مناابع آبزیرزمینای

پارامترهای کیفی دشت قروه پرداختند .نتایج تحقیق آناان نشاان

تأمین میشود خدایی و همکاران .)2007 ،بهرهبرداری از مناابع

داد کااه شاابکۀ عصاابی مصاانوعی کااارایی بهتااری در تخمااین

آبزیرزمیناای ،مسااتلزم آگاااهی از ویااعیت کماای و کیفاای

پارامترهای کیفی آب دارد .میرزاوند و همکااران  )2011مقادار

میتوان برآوردی از ویعیت سالمت این مناابع آبای باه دسات

دریاچۀ نمک قرار داشت ،با استفاده از شابکۀ عصابی مصانوعی

آورد و متناسب با ویعیت آن ،نوع کاربری آن را مشخص کارد

 MLPو  RBFمورد ارزیابی قرار دادند .نتاایج شابیهساازی آناان

هیگون و لینگ .)2001 ،1در این زمیناه مایتاوان از روشهاای

نشان داد که عملکرد مدل  MLPبهتر از مدل  RBFباوده اسات.

مستقیم و غیرمساتقیم بارای آگااهی از خصوصایات کیفای آب

ادیب و زماانی  )2011تغییارات مکاانی شااخصهاای کیفای

استفاده کرد .روشهای مستقیم علیرغم دقت بااییی کاه دارناد

آبزیرزمینی دشت دزفول را با استفاده از روشهای زماین آماار

بهعلت ارزش بسیار بایی دادههای مشاهداتی ،بهکارگیری آنهاا

مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از تحقیاق آناان نشاان داد

هزیناه اسات .ازایانرو

که روش کوکریجینگ بهترین روش زمینآماری برای پهنهبنادی

روشهای غیرمستقیم متعددی بارای شابیهساازی سیساتمهاای

کیفی دشت دزفول است و نتایج حاصل از پهنهبنادی حااکی از

طبیعی و برآورد پارامترهای آن با استفاده از کامپیوتر و بر اساا

ویعیت نامطلوب کیفای مناابع آبزیرزمینای در قسامتهاای

محاسبات پیچیاده اباداع شاده اسات .از جملاه ایان روشهاا

جنوب شارقی و شارقی دشات اسات .زارع ابیاناه و همکااران

مدلسازی یا شبیهسازی هیدرولوژیکی اسات .ایان فراینادها در

 )2011مقدار نیترات را با استفاده از شبکۀ عصبی مصانوعی باا

محدودۀ زمان و مکان بیشترین تغییرات را داشاته و شابیهساازی

سه ترکیب مختلق در دشت همدان-بهاار ماورد ارزیاابی قارار

آنها بهلحاظ سرشت غیرخطی و ابعاد زیاد ،همواره با مشکالت

دادند .نتایج بررسی آنان نشان داد هر سه ترکیب کاارایی بااییی

مستلزم صر

زمان طاوینی و صار

4

زیادی همراه است .اماروزه باهکاارگیری و ترکیاب روشهاای

در تخمین نیترات در این دشات را دارد .چاادوری و همکااران

هوشمند همچون شبکۀ عصبی مصنوعی ،2شبکۀ عصبی -فاازی

 )2010کااارایی شاابکۀ عصاابی مصاانوعی و روش کریجینااگ
معمولی را جهت درونیابی مقدار آرسینک ماورد ارزیاابی قارار

بسیار موردتوجه قرار گرفته است عبقری .)2001 ،مزیت عمادۀ

دادند .نتایج آناان نشاان داد کاه مادل شابکۀ عصابی مصانوعی

این روشها ،امکان بهرهگیاری از قابلیات یاادگیری ساریهاای

عملکرد بهتری نسبت به روش کریجینگ داشته اسات .طااهری
1

زمانی و پیشبینی است .از خصوصیات مهم روشهاای هاوش

تیزرو و همکاران  )2011به بررسای تغییارات مکاانی کیفیات

مصنوعی ،توانایی آنها در برقارار کاردن ارتباا باین ورودی و

آبزیرزمینی در دشت زیرینآباد زنجان با استفاده از روشهاای

خروجی یک فرایند بدون در نظر گرفتن فیزیک آن مسئله اسات

زمااینآماااری پرداختنااد .بررساای آنااان نشااان داد کااه روش

وفاخواه .)2012 ،7این تواناایی هاوش مصانوعی در مطالعاات

کوکریجینااگ در مقایسااه بااا روش  IDWعملکاارد بهتااری در

هیدروژئولوژی و مخصوصا در زمینۀ برآوردهاای کیفای مارتبط
با آنها بهطور ویژهای موردتوجه محققاان مختلاق قارار گرفتاه

بررسی تغییارات مکاانی  ECو  SARداشاته اسات .ناورانی 3و
همکاران  )2017از مدلهای شبکۀ عصبی مصانوعی باهمنظاور

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

تطبیقی ، 3منطق فازی 1و الگوریتم ژنتیک 1برای کنترل سیستمهاا

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

آبخوانهاست .باا تعیاین کیفیات شایمیایی آبهاای زیرزمینای

غلظت کلر آبخوان کاشاان را کاه در معارب جبهاۀ آب شاور

پیشبینی تغییرات زمانی و مکانی کیفیات آب زیرزمینای  ECو

7. Chowdhury
8. Taheri Tizro
9. Nourani

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

1. Huiqun and Ling
)2. Artificial Neural Network(ANN
)3. Adaptive Neuro-fuzzy Inference System (ANFIS
4. Fuzzy Logic
5. Genetic Algorithm
6. Vafakhah

 )SARاستفاده کردند .نتایج حاصل از این تحقیاق نشاان داد کاه
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مادل پایشخااور  )FFNNنسابت باه ماادل رگرسایون خطاای

 14درجه و  11دقیقه تا  14درجه و  24دقیقه طول شارقی و در

چندگانه  )MLRعملکرد بهتری در پیشبینی تغییرات زماانی و

 27درجه و  11دقیقه تا  27درجاه و  17دقیقاه عارب شامالی

مکانی کیفیت آب زیرزمینی دارد .جاللای 1و همکااران )2017

واقع شده است .ایان دشات در فاصالۀ  110کیلاومتری شار

روشهای زمین آماری پرداختند .در این تحقیق 4 ،متغیار کیفای

دشت گرو همانند اغلب دشاتهاای جناوب کشاور در قلمارو

آب مورد بررسی قرار گرفات کاه نتاایج تحقیاق نشاان داد کاه

مناطق خشک قرار گرفته است .که بهسبب جبر جغرافیایی حاکم

روش کریجینگ دقیقتر از روشهای سنتی قاادر باه درونیاابی

بر منطقه میزان بارندگی آن کام و رگبااری اسات .جریاانهاای

متغیرهای کیفی در این دشت است .استفاده از هاوش مصانوعی

سطحی این دشت از طریق رودخاناه زرانای باه دریاای عماان

در دیگر زمینههای هیدرولوژیکی نیز موردتوجه قرار گرفات کاه

ریخته میشود .بر اسا

اطالعاات گاردآوریشاده از ایساتگاه

در این زمینه میتوان به مدلسازی بارش-رواناب ال شاافی 2و

کلیماتولوژی مازابی ،دمای متوسط ساینه این منطقه  27/3درجۀ

همکاران2011 ،؛ کیشی 3و همکاران ،)2012 ،پایشبینای ساط

سانتیگراد و مقدار بارندگی سااینه  202میلایمتار اسات .ایان

آب زیرزمیناای شاایرمحمدی 1و همکاااران2013 ،؛ موسااوی 1و

دشت تحت تأثیر ویژگیهاای زماینشناسای و ژئومورفولاوژی،

همکاران )2013 ،و پیشبینی دبای روزاناه و ماهاناه واناگ 7و

نفوذپذیری اندکی دارد و تغذیۀ آبهاای زیرزمینای آن فقاط در

نتاایج

قسمتهای کمشیب و مسط دشت صورت میگیرد .عالوه بار

حاصل از مطالعات گذشته در این زمینه ،مایتاوان دریافات کاه

تغذیۀ نامناسب ،بهرهبرداری بایش از ررفیات از مناابع آبای آن،

روشهای هوشمصنوعی را میتوان بهعناوان روشای کارآماد و

باعث تنزل کمی آبخوان دشت شده است عفیفای و همکااران،

برتر برای تخمین متغیرهای مختلق هیدرولوژیکی قلمداد نماود

 .)2012شکل  )1موقعیت مکانی دشات گارو واقاع در اساتان

کاه باا توجاه باه محاادودیتهاای ابازار و فناون انادازهگیاری

هرمزگان و در قسمت جنوبی ایران را بههمراه موقعیت چاههاای

پارامترهای هیادرولوژی و نیاز محادودیت اطالعاات موجاود،

مورد مطالعه را نشان میدهد.

شبیهسازی متغیرهای کیفی امری اجتنابناپذیر اسات .بناابراین،
هااد از ایان تحقیاق شناسااایی توانااایی ماادلهااای هوشاامند
عصبی -فازی تطبیقی جهت مادلساازی متغیرهاای کیفای آب
زیرزمینی  TDS ،SAR ،ECو  )THدر دشت گرو و پهنهبنادی
این متغیرها است تا بتوان به کماک آن ابازار ،مادیریتی مناسابی
برای کنترل پارامترهای کیفی از نظار شارب و کشااورزی ارائاه
کرد.

روش تحقیق
در این تحقیق مدلسازی متغیرهای کیفی آب زیرزمینای دشات
گرو بر پایۀ استفاده از دادههای  11چاه مشاهدهای با طاول دوره
آماری  1ساال  1311-1314تاا  )1331-1331کاه از شارکت
سهامی آب منطقهای استان هرمزگاان تهیاه شاده باود ،صاورت
گرفت .که پس از بررسیهای انجام شاده مجموعاا  111نموناه
انتخاب گردید .متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شاامل ،Na
 Cl ،SO4،Ca ،Mgو  HCO3بهعنوان متغیر مساتقل و ،SAR ،EC

مواد و روشها

 TDSو  THبهعنوان متغیر وابسته در نظار گرفتاه شاد .بار ایان
اسا

منطقۀ مورد مطالعه
دشت گرو با وسعت  14/73کیلومترمربع در محدودۀ جغرافیایی

مقادیر کیفی متغیرهای  TDS ،SAR ،ECو  THبرای یک

دورۀ  1ساله ،که  10درصد دادهها بارای آماوزش و  20درصاد
پشتیبان ،شبکۀ عصبی مصنوعی و شبکۀ عصابی فاازی تطبیقای
برآورد خواهد شد .در شکل  )2نمودار مراحل کاار نشاان داده
شده است.

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

دادهها بارای آزماون و باا اساتفاده از روشهاای ماشاین باردار
1. Jalali
2. El-Shafie
3. Kisi
4. Shirmohammadi
5. Moosavi
6. Wang

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

ماشینهاای باردار پشاتیبان ،شابکۀ عصابی مصانوعی و شابکۀ

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

بااه بررساای کیفیاات آبزیرزمیناای دشاات ارا بااا اسااتفاده از

بندرعبا

همکاران2003 ،؛ وفاخواه )2012 ،اشاره کرد .بار اساا

و  10کیلومتری جنوب شر میناب قرار گرفته است.
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Figure (1): The position of the Gero and the wells studied

Figure (2): Diagrams of research steps

شکل  )2مراحل انجام تحقیق را بهصورت خالصه نشان

زده شااود .فاارب باار ایاان اساات کااه ماننااد دیگاار مسااائل

میدهد ،مراحل تهیه و تقسیم دادهها در قسمت روش تحقیق

رگرسیونی ،رابطۀ بین متغیرهای وابسته و مستقل توسط یاک

تویی داده شده است .بقیۀ مراحل به شرح ذیل انجام شد.

تابع معین  fبهعالوۀ یک مقدار ایافی نویز مشخص شود .در

ماشینهای بردار پشتیبان

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

شکل ( :)۷نمودار مراحل انجام تحقیق

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( :)6موقعیت دشت گرو و چاههای مورد مطالعه

این تحقیق با توجه به پرکاربرد بودن تاابع کرنال شاعاعی از

6

متغیر وابستۀ yبه مجموعهای از متغیرهای مساتقل  xتخماین
)1. Sub Vector Machine (SVM

اسا

کدنویسی در محیط  Matlabانجام و پارامترهای تاابع

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

در یک مادل رگرسایونی SVMیزم اسات وابساتگی تاابعی

این تابع استفاده شد .فرایند محاسبات ماشین بردار پشتیبان بر

ارزیابی چند مدل هوش مصنوعی برای پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی...

کرنل از طریق سعی و خطا بهینه شد یو و لیونگ.)2007 ،1

شبکۀ عصبی مصنوعی

9۶

استنتاج فازی ساگنو 7با تابع ورودی تفاوت دو سایگموئید و
تابع خروجی خطی با استفاده از نرمافزار  Matlabانجام شاد

۷

شبکههای عصبی مصانوعی ،قابلیات یاادگیری ،فراخاوانی و
تعمیم یافتن از الگوهای یادگیری دادهها را دارند .این شبکهها
میتوانند برای یک عمال خااص باا تعادیل وزنهاای باین
عناصر ،آموزش ببینند .معماوی شابکههاای عصابی آماوزش
میبینند تا یک ورودی خااص را باه یاک خروجای خااص
تبدیل کنند رید 3و همکاران.)2001 ،

و برای غیر فازی نمودن از تابع میانگین متحر استفاده شاد
وفاااخواه .)2012 ،در ایاان تحقیااق از دو روش تفکیااک
شبکهای با تابع عضویتهای مرلری ،زنگولهای تعمیمیافته) و
تفکیک خوشهای برای فازیسازی دادههاا اساتفاده شاد کاه
تعداد دور آموزشی 1000 ،دور در نظر گرفته شد.

روشهای پهنهبندی کیفی آبزیرزمینی

شبکههای عصبی مصنوعی ،ورودیهای شابکههاای عصابی

روش  IDWبرای هریک از نقا اندازهگیری ،وزنی بر اسا

مصنوعی باید استاندارد شاوند وفااخواه2012 ،؛ ایماری 1و

فاصلۀ بین آن نقطه تا موقعیت نقطه مجهول در نظر میگیرد.

همکاران2000 ،؛ حسینی و برهانی .)2003 ،در ایان تحقیاق

سپس این وزنها توساط عامال وزندهای کنتارل مایشاود.

بهمنظور استانداردسازی دادهها از رابطۀ  )1استفاده شد.

بهطوری که توانهای بزرگتر اثر نقا دورتر از نقطاۀ ماورد

X i  X min
X max  X min

)1
که در این رابطه،

مقاادیر استانداردشاده،

حداقل مقاادیر واقعای و

Ni 

مقاادیر واقعای،

حاداکرر مقاادیر واقعای

است .این رابطه ورودیهای شبکۀ عصبی را باین  0و  1نرماال
میکند.
به منظور مادل ساازی از شابکه پایشخاور باا الگاوریتم
قرار گرفت .و دادهها به دو دساته آماوزش و آزماون تقسایم

یکنواختتری بین نقا همجوار توزیع میکنند .مقدار عامال
وزنی با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه میشود:

Di  a

)2

Di  a

n
i 1

i 



که در آن i ،وزن ایستگاه  iام Di ،فاصلۀ ایستگاه  iام تا نقطۀ
مجهول و  aتوان وزندهی است ادیب و زمانی.)2011 ،

روش زمینآماری کریجینگ

به طوری که  %10دادهها برای آموزش و  %20برای آزمون در

کریجینگ برآوردگری است که بار منطاق میاانگین متحار

نظر گرفته و از دو تابع سیگموئید و تابع تانژانت هیپربولیاک

وزندار استوار است ،مقادیر یک متغیر را در نقا نمونهبرداری

در ییۀ میانی و از تابع خطی در ییۀ خروجای اساتفاده شاد

نشده بهصورت ترکیبی از خطی از مقادیر همان متغیر در نقا

تعداد نورونها از  2تا  20نورون متغیر بود و بهتارین تعاداد

اطرا

نورون بهصورت سعی و خطا تعیین شد.

بهترین برآوردکنندۀ خطی نااریب است معادلۀ .)3

شبکۀ عصبی فازی -تطبیقی

5

در طراحی مدل نروفازی ،از شبکۀ عصبی چند ییۀ پیشخور
 )MFNNبا الگوریتم یادگیری پاسانتشاار خطاا و سیساتم

∑

)3
که در آن،
،

مقدار انادازهگیاریشادۀ متغیار در مکاان
مقدار برآوردشدۀ متغیر در نقطاۀ

یا اهمیت کمیت وابسته به نموناۀ iام کاه بار اساا

،

وزن
مقادار

کمیت وابسته به نمونه در نقا معلوم ،به پاارامتر ماورد نظار
6. Sugno

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

1. Yu and Liongs
2. Artificial Neural Network
3. Riad
4. Imrie
)5. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS

آن در نظر میگیرد .از نمونههاا وزنای نسابت داده و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

آموزش انتشار خطا به عقب و توقق آموزش ماورد اساتفاده

برآورد را کاهش داده و توانهای کوچکتر وزنها را بهطاور

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

برای جلوگیری از کوچک شدن بایش از حاد وزنهاای

روش وزندهی عکس فاصله ()IDW
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داده میشود و  nتعداد نقاطی کاه انادازهگیاری شاده اسات
زهتابیان و همکاران.)2010 ،

معیارهای طبقهبندی شولر جدول  )1و ویلکاوکس جادول
 )2مورد استفاده قرار گرفات .پاس از اساتخراج نقشاههاای

روش طبقهبندی

پهنهبندی برای تماامی متغیرهاا ،دشات از نظار کیفیات آب

باارای طبقااهبناادی کیفیاات آب باارای شاارب و کشاااورزی

بهترتیب در بخشهای شرب و کشاورزی طبقهبندی شد.

جدول ( :)6معیارهای طبقهبندی از نظر شرب (عسکری و همکاران)۷226 ،
Table (1): Classification criteria for drinking

خوب

>100

>210

قابل قبول

100-1000

310-100

نامناسب

1000-2000

100-1000

بد

2000-1000

1000-2000

تقریبا قابل شرب

1000-1000

2000-1000

غیرقابل شرب

<1000

<1000

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

 TDSمیلیگرم بر لیتر)

 THمیلیگرم بر لیتر)

جدول ( :)۷معیارهای طبقهبندی از نظر کشاورزی (عسکری و همکاران)۷226 ،
Table (2): Agricultural classification criteria

( ECدسی زیمنس بر متر)

SAR

عالی

>210

>10

خوب

210-410

10-11

متوسط

410-2210

11-27

نامناسب

<2210

<27

)7

معیار ارزیابی مدلها
نمایههای آماری یریب کارایی ناش-ساتکیق  )CEرابطۀ
 ،)1مجاذور میاانگین مربعاات خطاا  )RMSEرابطااۀ  )1و

n

) ) ( (Ye  Y e

2 0.5

i 1

o

i 1

n

) ) ( (Yo  Y o

R2 

2 0.5

i 1

یریب تبیین رابطۀ  )7استفاده شد.
)1

n

 Ye ) 2

 (Y

Y

 (Y

)2

o

o

o

i 1
n

CE  1 

که در آنها  Yoمقدار مشاهدهای متغیروابسته ،مقدار تخمینی
متغیر وابسته Y o ،میاانگین مقادار مشااهدهای متغیروابساته و

i 1

میانگین مقدار تخمینی متغیر وابسته است.
)1

2

1 n
)  (Yo  Ye
n i 1

RMSE 

نتایج

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

به منظور مقایسۀ مدلهای ماورد اساتفاده در ایان تحقیاق ،از

)  Y o )(Ye  Y e

n

 (Y

برای مدلسازی متغیرهای کیفی آب زیرزمینای توساط مادل
 SVMیزم است که سه یریب  ε ،Cو  γبهینه شوند .بارای
نتایج حاصل از تخمین پارامترهای  TDS ،SAR ،ECو  THدر
دو دشت گرو و رودان در جدول  )3نشان داده شاده اسات

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

بهینهسازی این یرایب از روش سعی و خطاا اساتفاده شاد.
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ارزیابی چند مدل هوش مصنوعی برای پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی...
جدول ( :)9نتایج حاصل از تخمین متغیرهای کیفی در مرحلۀ آزمون
Table (3): The results of estimating the qualitative variables at the test stage

دشت

گرو

متغیر

یریب C

یریب ε

یریب γ

R2

RMSE

CE

EC

10

0/1

0/174

0/33

111/21

0/31

SAR

10

0/11

0/233

0/3

1/41

0/41

TDS

10

0/1

0/21

0/33

117/12

0/31

TH

10

0/2

0/24

0/31

13/13

0/34

میدهد که مدل  SVMبا کارایی باییی توانسته این متغیرها را

همبستگی محاسبه شد .در نهایت ساختاری که دارای کمترین

بارآورد کناد .باارای انتخاااب ساااختار بهیناۀ شاابکۀ عصاابی

خطا بود ،بهعنوان ساختار بهیناه انتخااب شاد .نتاایج شابکۀ

مصنوعی ،تعداد نرون ییۀ میاانی از  1تاا  20بارای دو تاابع

عصاابی مصاانوعی باارای دو تااابع ساایگموئید و تانژاناات

انتقال سیگموئید و تانژانت هیپربولیک در ییاۀ پنهاان تغییار

هیپربولیک در جدول  )1نشان داده شده است.

جدول ( :)۲نتایج حاصل از تخمین متغیرهای کیفی در مرحلۀ آزمون
Table (4): The results of estimating the qualitative variables at the test stage

دشت

متغیر
EC

SAR
گرو
TDS

7- 11-1

سیگموئید

0/31

111/13

0/31

7- 7-1

تانژانت هیپربولیک

0/11

701/31

0/1

7- 12-1

سیگموئید

0/11

0/11

0/13

7- 3-1

تانژانت هیپربولیک

0/11

0/31

0/43

7- 1-1

سیگموئید

0/34

171/01

0/37

7- 1-1

تانژانت هیپربولیک

0/33

13/10

0/33

7- 4-1

سیگموئید

0/33

2/41

0/33

7- 1-1

تانژانت هیپربولیک

0/33

4/11

0/33

نشان میدهد کاه متغیار  ECباا یاریب همبساتگی ،0/31

خطای  13/1و یریب کارایی  0/33عملکرد بهتاری نسابت

میانگین مربعات خطاای  111/13و یاریب کاارایی ،)0/31

به تابع سیگموئید دارد .برای انجام مدل شبکۀ عصبی فازی-

 SARبا یریب همبستگی  ،0/11میانگین مربعاات خطاای

تطبیقی از دو تابع عضویت مرلری و زنگولهای تعمیمیافته) و

 0/11و یریب کارایی  )0/13و  THبا یاریب همبساتگی

روش تفکیک خوشهای با تعداد عضویت بهینه که با ساعی و

 ،0/33میانگین مربعات خطای  2/41و یریب کارایی )0/33

خطا تعیین شد استفاده گردید .در جدول  )1نتایج حاصل از

تابع انتقال سیگموئید نسبت به تابع انتقال تانژانت هیپربولیک

شبکۀ عصبی -فازی تطبیقی با نوع تابع عضاویت نشاان داده

عملکرد بهتری داشاته اسات و در متغیار  TDSتاابع انتقاال

شده است.

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

نتایج بررسی شبکۀ عصبی مصنوعی برای متغیرهای کیفی

هیپربولیک باا یاریب همبساتگی  ،0/33میاانگین مربعاات

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

TH

آرایش شبکه

تابع انتقال

R2

RMSE

CE

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

نتایج مدل سازی پارامترهای کیفی در دشات گارو نشاان

داده شاد و در هار مرحلااه میازان خطااا ،کاارایی و یااریب
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جدول ( :)5نتایج حاصل از تخمین متغیرهای کیفی در مرحلۀ آزمون
Table (5): The results of estimating the qualitative variables at the test stage

دشت

متغیر

EC

روش
تفکیک شبکهای

مرلری

0/31

141/07

0/31

زنگولهای

0/31

317/70

0/33

0/33

103/13

0/33

مرلری

0/34

0/37

0/34

زنگولهای

0/11

1/41

0/31

0/31

0/21

0/31

مرلری

0/31

112/03

0/31

زنگولهای

0/34

133/31

0/34

0/33

22/21

0/33

مرلری

0/31

31/02

0/31

زنگولهای

0/33

40/11

0/33

0/33

0/13

0/33

تفکیک خوشهای

SAR

تفکیک شبکهای
تفکیک خوشهای

TDS

تفکیک شبکهای
تفکیک خوشهای

TH

تفکیک شبکهای
تفکیک خوشهای

با توجه به نتایج جدول  )3مشاهده میشود که در مادل

است .نتایج حاصل از تخمین پارامترهای کیفی آب زیرزمینی

شبکۀ عصابی -فاازی تطبیقای روش تفکیاک خوشاهای در

با استفاده از سه مدل  ،SVMشبکۀ عصبی مصنوعی و شابکۀ

مقایسه با روش تفکیک شبکهای با داشاتن یاریب کاارایی،

عصبی فازی -تطبیقی در شاکلهاای  )3تاا  )7نشاان داده

همبستگی بای و میانگین مربعاات خطاا عملکارد بهتاری در

شده است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

تابع عضویت

R2

RMSE

CE

تخمین پارامترهای کیفی آب زیرزمینی در دشت گرو داشاته
] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

شکل ( :)9نمودار مشاهداتی و تخمینی متغیر  ECدر مرحلۀ آزمون
Figure (3): Observation and Estimated Chart EC in the test stage

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

[ DOI: 10.22052/6.17.27 ]

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1 ]

[ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09 ]
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...ارزیابی چند مدل هوش مصنوعی برای پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی

 در مرحلۀ آزمونSAR  نمودار مشاهداتی و تخمینی متغیر:)۲( شکل
Figure (4): Observation and Estimated Chart SAR in the test stage

 در مرحلۀ آزمونTDS  نمودار مشاهداتی و تخمینی متغیر:)5( شکل
Figure (5): Observation and Estimated Chart TDS in the test stage

 در مرحلۀ آزمونTH  نمودار مشاهداتی و تخمینی متغیر:)1( شکل
Figure (6): Observation and Estimated Chart TH in the test stage
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نتایج پهنهبندی کیفی آبزیرزمینی

با تابع انتقال تانژانت هیپربولیک) با داشتن کمترین خطاا و

پهنااهبناادی کیفیاات آبزیرزمیناای در دشاات گاارو پااس از

یریب کارایی بای جهت پهنهبنادی کیفیات آب زیارزمینای

مدل سازی متغیرهای کیفی با استفاده روشهاای هوشامند و

انتخاب و با استفاده از روش  IDWدر محایط نارمافازار 9.3

ارزیابی آنها در مرحلۀ آزمون ،برای متغیرهاای  SAR ،ECو

 GISانجام شد .شکلهای  4تا  10نتایج حاصل از پهنهبنادی

 THماادل شاابکۀ عصاابی فااازی -تطبیقاای روش تفکیااک

و جداول  7و  4مساحت هریک از طبقههای مختلق کیفیت

خوشهای) و برای متغیر  TDSمدل شابکۀ عصابی مصانوعی

آب زیرزمینی را در منطقۀ مورد مطالعه نشان میدهد.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( :)۲تغییرات مکانی متغیر  TDSدر دشت گرو بر مبنای طبقهبندی شولر
Figure (7): The spatial variations of the TDS variable in the Garoo plain based on the Schuler classification

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

Figure (8): The spatial variations of the TH variable in the Garoo plain based on the Schuler classification

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

شکل ( :)8تغییرات مکانی متغیر  THدر دشت گرو بر مبنای طبقهبندی شولر
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ارزیابی چند مدل هوش مصنوعی برای پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی...
جدول ( :)1مساحت طبقههای مختلف کیفیت آب زیرزمینی براساس طبقهبندی شولر
Table (6): Groundwater quality area of different classes based on the Schuler classification

ویعیت

TH

TDS
مساحت کیلومترمربع)

مساحت )%

مساحت کیلومترمربع)

مساحت )%

خوب

-

-

0/11

0/11

قابل قبول

-

-

1/11

23/11

نامناسب

3/42

21/1

11/31

74/11

بد

13/11

41/13

1/13

1/12

تقریبا قابل شرب

-

-

-

-

غیرقابل شرب

0/47

1/31

-

-

 TDSو  THدر شکلهای  )4و  )1و جادول  )7مشااهده

بررسی متغیر  THنشان داد که پهنهبندی کیفای آبزیرزمینای

میشود که در متغیر  TDSکیفیت آب زیرزمینی در سه طبقاۀ

این متغیر دارای  1طبقۀ خوب  ،)%0/11قابل قبول

نامناسب  ،)%21/1بد  )%41/13و غیرقابل شارب )%1/31

بر اسا

 ،)%23/11نامناسب  )%74/11و بد  )%1/12است.

Figure (10): The spatial variations of the SAR variable in the Garoo plain based on the Wilcox classification
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شکل ( :)62تغییرات مکانی متغیر  SARدر دشت گرو بر مبنای طبقهبندی ویلکوکس
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شکل ( :)3تغییرات مکانی متغیر  ECدر دشت گرو بر مبنای طبقهبندی ویلکوکس
Figure (9): The spatial variations of the EC variable in the Garoo plain based on the Wilcox classification
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با توجه به نتایج حاصل از پهناهبنادی متغیرهاای کیفای

قرار دارد و بیشترین مساحت مربو به طبقۀ کیفیت بد است.
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جدول ( :)۲مساحت طبقههای مختلف کیفیت آب زیرزمینی براساس طبقهبندی ویلکوکس
Table (7): Groundwater quality area of different classes based on the Wilcox classification

EC

ویعیت

SAR

مساحت کیلومترمربع)

مساحت )%

مساحت کیلومترمربع)

مساحت )%

عالی

1/77

3/11

3/31

13

خوب

11/13

13/43

11/21

11

متوسط

0/11

0/1

-

-

نامناسب

-

-

-

-

در اشکال  )3و  )10و جدول  )4طبقاات کیفیات آب

همچنین پهنهبندی متغیرهای کیفیت آب زیرزمینی بر اساا

توجه به جدول  )4مشاهده میشود که متغیر  ECداری ساه

طبقهبندیهای شرب و کشاورزی صورت گرفت تا عالوه بر

طبقۀ عالی  ،)%3/11خوب  )%13/43و متوسط  ،)%0/1متغیر

بررسی نوسانات زمانی ،تغییرات مکانی متغیرها نیز در سط

 SARدارای دو طبقۀ عالی  )%13و خوب  )%11است.

دشت مشخص و تحلیل گردد.

گرو متناسب با هریک از متغیرهای کیفای ماورد بررسای در

 TDS ،SAR ،ECو  )THبا استفاده ماشاین باردار پشاتیبان،

ویعیت متفاوتی قرار میگیرد .بهطوری که ایان آبخاوان بار

شبکۀ عصبی مصنوعی و شبکۀ عصبی فازی -تطبیقی در دشت

متغیر کیفی  TDSو  THدر شرایط بدتری نسابت باه

گرو صورت گرفت .همان طور که از نتایج جداول  )3تا )1

متغیرهای  ECو  SARقرار میگیرد .تغییرات مکانی کیفیات

بر میآید شبکۀ عصبی فازی تطبیقی جهت برآورد متغیرهای

آب در این آبخوان نشاندهندۀ تنازل کیفیات آب در قسامت

 SAR ،ECو  THدارای عملکرد بهتاری نسابت باه دو مادل

غرب و جنوب غربی دشت نسبت به قسمتهاای جناوبی و

شبکۀ عصبی مصنوعی و ماشین پشتیبان بردار اسات .شابکۀ

جنوب شرقی آن است .دامنۀ تغییرات متغیرهای مورد بررسی

عصبی فازی -تطبیقی سیساتم را باا کماک قواعاد توصایق

در این تحقیق همچنین نشان میدهد که در متغیر  TDSقسمت

میکند که این قواعد در ساختاری شبکهای پیادهسازی شدهاند

طبقهبندی شولر ویعیت کیفی

که میتوانند الگوریتمهای یادگیری ماورد اساتفاده در شابکۀ

آب مطلوب است ،در حاالی کاه بیشاتر دشات از ویاعیت

عصبی مصنوعی را به آنها اعمال کنند .بهواسطۀ این ساختار

نامطلوبی برخوردار بوده و در قسمت غربی دشت کیفیت آب

است که مدل شبکۀ عصبی فازی -تطبیقای ،بارای تحلیال و

غیرقابل شرب میباشد .در متغیر  THنیز بیشتر دشت کیفیت

تفسیر از شفافیت بیشتری برخوردار است .نتایج بهدستآمده

نامناسبی دارد و بهترین کیفیت آب در قسمت جنوب شرقی و

از این تحقیق با نتایج پژوهشهای وفاخواه  ،)2012ال شافی

بدترین کیفیت در قسمت غربی دشت است .بررسی متغیرهای

و همکاران  ،)2011شیرمحمدی و همکاران  )2013و وانگ

طبقهبندی کشاورزی ویلکوکس نشاان

و همکاران  )2003همخوانی دارد .آنها نیز نشان دادند کاه

میدهد که این دشت از لحاظ کیفیت آب کشاورزی در حاد

شبکۀ عصبی -فازی تطبیقی کاارایی بااییی در مادل ساازی

مطلوبی قرار دارد.

فرایندهای هیدرولوژیک دارد .در متغیر  TDSشابکۀ عصابی

اسا

جنوب شرقی دشت بر اسا

 ECو  SARبر اسا

با توجه به اینکه پیشبینی و تعیاین کیفیات آبزیرزمینای در
برنامهریزی و مدیریت آبزیرزمینی کمک شایانی میکند ،در
این پژوهش سعی شد که از مدلهای هوشمند با توابع مختلق

مصنوعی کارایی بهتری نسبت به دو مدل دیگر دارد .که ایان
نتیجه با نتایج وفاخواه و همکاران  )2011مبنی بر شبیهسازی
رواناب حاصل از ذوب بر بهکمک شبکۀ عصبی مصنوعی و
نروفازی در حوزۀ آبخیز طالقان همخوان است .آنها نیز نشان

] [ DOI: 10.22052/6.17.27

بحث و نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

نقشههای پهنهبندی نشان میدهند که کیفیت آبخوان دشت

در این پژوهش ،شبیهسازی متغیار کیفای آب زیرزمینای
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زیرزمینی از لحاظ مصار

کشاورزی نشان داده شده است .با

جهت مدلسازی متغیرهای کیفیت آب زیرزمینی استفاده گردد،
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ارزیابی چند مدل هوش مصنوعی برای پیشبینی کیفیت آب زیرزمینی...

عصبی -فازی تطبیقی در پایشبینای جریاان دارد .همچناین

ارایی منطقه شامل مراتع فقیر ،کشاورزی و مسکونی میباشد

بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که مدلهای

که قسمتهای شمالی و غرب دشت دارای کاربری مراتع فقیر

استفادهشده توانستهاناد باا کاارایی بااییی متغیرهاای کیفای

و قسمت مرکزی دشت شامل کاربری کشاورزی و مسکونی

آبزیرزمینی را در این دشت برآورد کنند .نتایج این تحقیق با

است .این عوامل بههماراه پوشاش گیااهی یاعیق ،کمباود

نتایج عیسیزاده و همکااران  ،)2017میرزاوناد و همکااران

بارندگی ،خشکسالیهای اتفا افتاده و حفر چاههای عمیق و

 ،)2011زارع ابیانه و همکاران  )2011و نورانی و همکاران

نیمهعمیق جهت شرب و افزایش ساط زیار کشات سابب

 )2017همخوانی دارد .آنها نیز در بررسی متغیرهای کیفای

تشدید تخریب منابع آبی و افت آبزیرزمینی شاده اسات .و

آب زیرزمینی نشان دادند که روشهای هوشمند کارایی باییی

بهدلیل اینکه دشت گرو در واحد مورفوتکتونیکی مکران واقع

در مدلسازی این متغیرها دارند.

شده ،این دشت تحات تاأثیر ویژگایهاای زماینشناسای و

پس از مدلسازی متغیرهای کیفی آبزیرزمینای ،از دادههاای

دشت برخوردار میباشد که وجود این عوامل اثرات منفی بر

مدل شبکۀ عصبی -فازی تطبیقی روش تفکیاک خوشاهای)

روی کیفیت آب زیرزمینی داشته بهطوری که در بیشتر دشت

بهمنظور پهنهبندی متغیرهای SAR ،ECو  THاز دادههای مدل

کیفیت آب تقلیل پیدا کرده است .تغذیۀ آبزیرزمینی در دشت

شبکۀ عصبی مصنوعی تابع تانژانات هیپربولیاک) باهمنظاور

گرو در قسمتهای کمشیب و سط دشت صورت میگیرد.

پهنهبندی متغیر  TDSبهعلت داشتن بهترین کارایی و خطاای

قسمت جنوبی شرقی دشت دارای شیب کمی بوده و رسوبات

کم استفاده شد .پهنهبندی متغیرهای کیفای  TDSو  )THبار

کق دشت متشکل از آبرفتهای دانه متوسط و دانهدرشت به

طبقهبندی آب شرب شولر نشان داد که در متغیر TDS

یخامت  11متر است .عمده گسلهاای منطقاه دارای روناد

ویعیت کیفیت آبزیرزمینی در ساه طبقاۀ باد ،نامناساب و

تقریبا شمالی -جنوبی هساتند .و امتاداد و سایر گسالهاا و

غیرقابل شرب قرار دارد که بیشتر دشات ویایت نامناساب،

شکستگیها بهسمت دشت گرو میباشند .بنابراین ،این گسلها

جنوب شرقی دشت ویاعیت باد و غارب دشات ویاعیت

میتوانند با افزایش نفوذپذیری ثانویه باعاث تغذیاۀ آبخاوان

غیرقابل شربی دارد .بررسی نقشۀ پهنهبندی  THبیاانگر ایان

گردند .به همین دلیل کیفیت آب در این قسمت بهتر از سایر

است که دشت در چهار طبقۀ خوب ،قابل قبول ،نامناسب و بد

بخشهای دشت است .نتایج پهنهبندی متغیرهای  ECو SAR

قرار دارد ،بیشترین قسمت دشت در طبقاۀ نامناساب ،غارب

بر اسا

طبقهبندی کشاورزی ویلکوکس نشان داد که کیفیت

دشت در طبقۀ بد و جنوب شرقی دشت در طبقۀ قابل قبولی

آبزیرزمینی از نظار کشااورزی در حاد مقباولی قارار دارد.

قرار دارد .بهدلیل اینکه قسمت شمالی و غارب دشات دارای

بنابرین یروری است که بهمنظور بهباود کیفیات آب شارب

رسوبات فلیش و آمیزههای رنگی که تناوبی از مارن و شیل با

اقداماتی در منطقه صورت پذیرد.

اسا

ییههای ناز آهکی و ماسه سنگ است ،حساسیت زیادی به

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.17.2.1

بهمنظور پهنهبندی دشت گرو از نظر کیفیت آب زیرزمینی

ژئومورفولوژیکی از نفوذ پذیری اندکی در بیشتر قسمتهاای
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دادند که شبکۀ عصبی مصنوعی کارایی بایتری نسبت به شبکۀ

فرسایش داشته و نفوذپذیری کمی دارند ،همچناین کااربری
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Introduction
Today, a significant portion of the water consumption in Iran, especially in the drinking sector, is provided by
water resources. Exploitation of groundwater resources requires knowledge of the quantitative and qualitative
status of aquifers. By determining the chemical quality of groundwater, an estimate of the health status of these
water resources can be obtained and, depending on its state, the type of use is determined. In this regard, direct
and indirect methods can be used to understand the qualitative characteristics of water. Direct methods, despite
their high precision, require a high size of observational data, involves substantial time and cost. Hence,
numerous indirect methods have been developed for simulating natural systems and estimating their parameters
using a computer based on complex calculations. The main advantage of these methods is the ability to learn
time series and prediction. One of these methods is modeling or hydrological simulation. The modeling of
groundwater quality is an important tool for planning and decision-making in the management of water
resources. The goal of this research is to identify the ability of intelligent model of Support Vector Machines
(SVM), Artificial Neural Network (ANN), and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) for modeling
groundwater quality variables (EC, SAR, TDS, and TH) in Gero plain and zoning these variables. Therefore, it
can provide an appropriate management tool for controlling quality parameters for drinking and farming.
Material and methods
In this study, data from 14 wells over the 2008-2016 period was used in order to model the variations in quality
variables of Gero plain groundwater. The observed values for Na, Mg, Ca, SO4, Cl, and HCO3 are considered as
independent variables and values of EC, SAR, TDS, and TH are considered as dependent variables. An SVM, an
ANN, and an ANFIS design were used to model groundwater quality. Input data are randomly divided into two
sets such that 80% of data are assigned to the training set and the remaining data (20%) form the test set.
Results
Results showed that the ANFIS system had the best performance in the estimation of EC (R2 = 0.99,
RMSE=109.13, CE=0.99), SAR (R2 = 0.98, RMSE=0.28, CE=0.98), and TH (R2 = 0.99, RMSE=0.49, CE=0.99)
among considered methods for the modeling of groundwater quality. Results also indicated that the ANN had the
best performance in estimating TDS (R2 = 0.99, RMSE=109.13, CE=0.99). Furthermore, Schoeller and Wilcox
water quality classifications, for drinking and agricultural water, were respectively employed to perform
groundwater quality zoning based on outcomes of the considered methods. According to Schoeller classification,
TDS has three classes: inappropriate (21.1%), bad (74.59%), and non-dirking (4.31%) and TH variable has four
class: good (0.84%), acceptable (23.48%), inappropriate (67.55%), and bad (8.16%). According to Wilcox
classification, EC has three classes: excellent (9.41%), good (89.79%), middle (0.8%) and SAR has two classes:
excellent (19%) and good (81%).
Discussion and Conclusion
ANFIS for a better estimation of EC, SAR, and TH variables outperforms two models of ANN and SVM. The
ANFIS system, using the if-then rules, describes that these rules are implemented in a network structure that can
be used for learning algorithms used in ANN. Due to this structure, the fuzzy-comparative neural network model
has more transparency for analysis and interpretation. The zoning of qualitative variables (TDS and TH) based on
the classification of Schoeller drinking water showed that in the TDS variable, the groundwater quality has three
classes: bad, inappropriate, and non-drinkable, with the most inadequate plain, southeastern plain bad status and
the west of the plain has a terrible situation. The TH zoning map presents that the plain is in good, acceptable,
inappropriate, and bad classes. The most part of the plain is in the inappropriate class, the west of the plain in the
bad class, and the southeast plain is in an acceptable class. The results of zoning the variables EC and SAR based
on the Wilcox agricultural classification showed that groundwater quality is acceptable four agricultural purposes.
Therefore, it is essential to take measures to improve the quality of drinking water in the region.
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