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 .1استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد
 .2دانشجوی دکتری سازههای آبی ،دانشگاه لرستان
(تاریخ دریافت 1931/11/11؛ تاریخ تصویب )1931/11/91

چکیده
برآورد بارش برای اجرای طرحهای مطالعات منابع آب ،خشکسالی ،طرحهای آماای
طرحهای جامع کشاورزی ضروری است .در ای پژوه

سارزم ، ،محا ،زیسات ،آبخ،ادداری و

برای تخم ،بارش ماهانۀ دشت کاکارضا واقع در استان لرستان از ماد

برنامهریدی ب،ان ژن استفاده و نتایج آن با سایر روشهای هوشمند ازجمله س،ستم استنتاج فازیا عصبی و شبکۀ عصبی مصانوعی
مقایسه شد .بدی منظور از پارامترهای م،انگ ،دما ،رطوبت نسبی ،تبخ،ر ،سرعت باد در مق،اا

زماانی ماهاناه طای دورۀ آمااری

 1931-1931بهعنوان ورودی و بارش بهمندلۀ پارامتر خروجی مد ها انتخاب شد .مع،ارهای ضاریب همبساتگی ،ریشاۀ م،اانگ،
مربعات خطا و م،انگ ،قدر مطلق خطا برای ارزیابی و عملکرد مد ها استفاده شد .از لحاظ دقت ،مد برناماهریادی ب،اان ژن باا
ضااریب همبسااتگی  ،1/373ریشااۀ م،ااانگ ،مربعااات خطااا ( )1/120mmو م،ااانگ ،قاادر مطلااق خطااا ( )1/117mmدر مرحلااۀ
صحتسنجی در اولویت قرار گرفت .درمجموع ،نتایج نشان داد روش برنامهریدی ب،ان ژن توانایی زیادی در تخم ،مقادیر کم،ناه
و م،انی بارش دارد.
کلیدواژگان :بارش ،برنامهریدی ب،ان ژن ،تخم ، ،س،ستم استنتاج فازیا عصبی ،شبکۀ عصبی مصنوعی.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
بارندگی یکی از پدیدههای پیچیدۀ طبیعیی اسی و در وقیای
طبیعی تأثیر عوامی مسسیوو و غییرمسسیوو ن چنیا در
ایجاد حادثه دخی اس که این روند را از یک نظیا قانونننید
روشن بهسوی ساختاری پیچیده و نشوبناک سوق داده اسی
بنابراین ،پیشبینی بارش میتواند بهعنوا یکی از جنبیههیای
مؤثر مدیریتی در زمینیههیای مختلی بیهشینار رود امیروزه
سیسییت هییای هوشیینند بییهطییور گسییترده بییرای پیییشبینییی
پدیدههای غیرخطی استفاده میشود ،که برنامهریزی بییا ن
بهعنوا یک تکنیک برنامهرییزی خودکیار اسی کیه راهحی
مسئله را بیا اسیتفاده از برنامیهرییزی کیامویوتر ارا یه کیرده و
عضیوی از خیانوادۀ الگیوریت تکیاملی اسی [ ]1شیبکههییای
عصبی مصنوعی بیا الایا از سیسیت پیردازش اط عیا م یز
طراحی که توانایی ن در تقریب الگوهای ییک مسیئله سیبب
افزایش دامنۀ کاربرد این شبکههیا شیده اسی سیسیت هیای
فازی بر پایۀ شبکۀ عصبی تطبیقی یکی از روشهیای کارنمید
در زمینۀ پیشبینی سیریهیای زمیانی هییدرولونیکی اسی
مسققا طی سالهای اخیر به استفاده از روشهیای هوشینند
در مطالعا بارش حوضههای نبریز توجه کردهاند ،که ازجنلیه
میتوا به موارد زیر اشاره کرد:
خلیلی [ ]2با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی بارش
ماهانییۀ ایسییتگاه سییینوپتیک مرییاد را مطالعییه ک یرد نتییای
پژوهش او نرا داد شبکههای عصبی مصنوعی بهخوبی رونید
بارش ماهانه را پیشبینی میکند ف ح قیالاری و هنکیارانش
[ ]3دو روش سیست استنتاج فازی منیدانی و شیبکۀ عصیبی
مصنوعی را برای پیشبینی بارش فصلی بررسی کردند و نرا
دادند شبکۀ عصبی مصنوعی خطای کنتری نسیب بیه روش
فازی دارد فقیه [ ]4بیرای پییشبینیی بیارش ماهانیۀ اسیتا
کردستا از تلفیق شیبکههیای عصیبی مصینوعی و الگیوریت
ننتیک استفاده کرد نتای پژوهش ایرا نرا داد شبکههیای
عصبی در مدلسازی و برنورد مکانی بارش ماهانه دق زییادی
دارد و هنچنین روش تلفیقی نسیب بیه شیبکههیای عصیبی
مصیینوعی برتییری شییایا تییوجای دارد امییرا مقصییود و
هنکارانش [ ]5سرع باد ،رطوبی نسیبی و دمیا را بیرای 24
ساع نینیده در کانیادا ،ساسیکاتچوا جنیوبی بیا اسیتفاده از
مدلهای شبکههیای عصیبی  ،MLPNالنین  ،ERNNرادییا
بیسیک  ،RBFNهوپ فیلد  HFMو تکنیکهیای رگرسییونی
پیشبینی کردند و به این نتیجه رسیدند که مدل شیبکههیای
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عصبی نسب به مدلهای رگرسیونی پارامترهای نب و هیوایی
را با دق بیرتری پیشبینی میکند ماریا [ ]6از شیبکههیای
عصبی و مدلهای رگرسیونی برای پیشبینی بارش در منطقۀ
سا وپا ولوی برزی استفاده کرد هنچنین از مت یرهای دمیای
پتانسی  ،مؤلفۀ قا باد ،رطوبی وییژه ،دمیای هیوا ،نب قابی
بییارش ،چرخنییدگی نسییبی و شییار واگرایییی رطوبیی بییرای
پیشبینی استفاده کرده که نتای نرا دهندۀ کارایی زییاد هیر
دو روش در پیشبینی بارش اس ناصیری و هنکیارانش []7
بیرای پییشبینییی بیارش بیا اسییتفاده از دادههیای هیتییوگرا
بارا سنجی واق در حوضیۀ پاراماتیا در حومیۀ غربیی سییدنی
استرالیا ،از هی کوپی کیرد شیبکههیای عصیبی و الگیوریت
ننتیک استفاده کردند و نرا دادند هنگیامی کیه شیبکههیای
عصبی و الگوریت ننتیک را با ه کوپ میکنند ،نتای باتری
نسب به زمانی حاص میشود که شبکههای عصبی بهتناایی
بهکار میرود وو و هنکارانش [ ]8دادههیای بیارش دوماهیه و
دوروزۀ مربوط به چاار بارش ثب شیده در منیاطق مختلی را
نزمایش کردند هنچنین مدلهیای شیبکۀ عصیبی مصینوعی
مدوالر ( )MANNبا سه مدل دیگیر شیبکۀ عصیبی مصینوعی
( -k ،)ANNنزدیییکتییرین هنسییایگی ( )K-N-Nو رگرسیییو
خطی برای پیشبینی بارش مقایسه کردنید نتیای نریا داد
 MANNباترین عنلکرد را داشته ،اما سیودمندی  MANNدر
برابر  ANNدر پیشبینی دادههای بارش ماهانیه شیایا توجیه
نیسیی مکانیییک و هنکییارانش [ ]9روشهییای رگرسیییو
چندگانه و شبکههیای عصیبی مصینوعی را بیرای پییشبینیی
بارش فص باار در حوضۀ ویکتورییای اسیترالیا بیا اسیتفاده از
حال هیای هیوایی بیزر مقییاو بیهکیار بردنید و هنچنیین
نوسانا النینوی جنوبی و اقیانوو دوقطبی هند را بیهعنیوا
پیشبینیکنندههای پتانسی بیهکیار بردنید نتیای نریا داد
شبکههای عصیبی مصینوعی نسیب بیه رگرسییو چندگانیه
پتانسی بیریتری در پییشبینیی بیارش بیا مت یرهیای نب و
هوایی بزر مقیاو دارد چانگ و هنکارانش [ ]11با اسیتفاده
از شبکههای نروی فازی و با ادغا اط عا مولتیسنسیور بیه
پیشبینی بارش پرداختند نتای پیشبینیشده بیرای هریدار
سی در حوضۀ مطالعهشده در طول دورههیای توفیانی بسییار
مفید واق شده اسی کیه شیبکۀ فیازی عنلکیرد مطلیوبی در
پیشبینی بارش دارد درمجنیو  ،بیا توجیه بیه پیژوهشهیای
انجا شده و هنچنین اهنی دش کاکارضا از لسیا شیرب و
کراورزی ت ییرا بارندگی بیهمنظیور پییشبینیی و اقیداما
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مدیریتی برای استفادۀ باینیه بییش از پییش ضیروری اسی
بنابراین ،هد از تسقیق حاضر تخنین بارش دشی کاکارضیا
با استفاده از مدل برنامهرییزی بییا ن  ،سیسیت اسیتنتاجی
فازیی عصبی تطبیقی و شبکههای عصبی مصنوعی بیراسیاو
پارامترهای میانگین دما ،رطوب نسبی ،تبخییر و سیرع بیاد
بهعنوا پارامترهای ورودی و بارش بهمنزلۀ خروجیی میدل در
مقیاو زمانی ماهانه اس
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

منطقۀ مطالعهشده حوضیۀ کاکارضیا واقی در اسیتا لرسیتا
اس این حوضه دارای رودخانۀ کاکارضا کیه از رودخانیههیای
دا نی استا لرستا و از کوههیای جنیوب شیرقی شارسیتا
الرتر و بخش چ لوندی (هرو) سرچرنه گرفته و در مسیدودۀ
شارستا الرتر بهنا کاکارضا معرو اس این رودخانه بیین
 48 ° 15 ″تا  49 °درجۀ طول شرقی و  32 ° 22 ″تیا° 52 ″
 33درجۀ عرض شنالی و در استا لرستا و شرق شارسیتا
خر نباد واق شده اس و قسنتی از سرشیاخههیای رودخانیۀ
کرخه را در زاگرو تریکی مییدهید رودخانیۀ کاکارضیا در
ارتفا  1551متری از سطح نبهای نزاد قیرار دارد مسیاح
حوضۀ کاکارضیا  1148کیلومترمربی و دارای رودخانیهای بیه
طول  85کیلومتر اس رودخانۀ کاکارضا پی از پیوسیتن بیه
رودخانههای کرکا  ،سینره و کرخه ،درناای به خلی فیارو
میریزد که در شک  1موقعی ج رافیایی منطقۀ مطالعهشده
نرا داده شده اس
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سیستم استنتاجی فازیـ عصبی تطبیقی

سامانۀ استنتاج عصبی ی فازی تطبیقی ،یک روش نیوین در
ح مسا پیچیدهای اس که یا الگوریت مرخصی بیرای
ح نناا وجود نیدارد و ییا اسیتفاده از روشهیای متعیار
مستلز بهکارگیری راهح های بسییار طیوالنی و زمیا بیر
اس یکی از قابلی هیای مای سیامانۀ اسیتنتاج عصیبی ی
فازی تطبیقی درک رفتار غیرخطی یک سیست اس ایین
روش در سالهای اخیر در مسا مختل میدیری منیاب
نب و خاک استفاده شده اس [ ]11سیست فازی ی عصبی
یک سیست فازی سوگنو را در ییک سیاختار عصیبی اجیرا
میکند این سیست بیرای فراینید نمیوزش بیا ترکیبیی از
روشهای نموزش پ انترار خطا و کنینیۀ مربعیا خطیا
بارهگیری میکند برای یک مدل فیازی سیوگنو مییتیوا
یک مجنوعه قانو ننونه را با دو قانو اگیری ن گیاه فیازی
بهصور زیر بیا کرد [:]12
قانو اول :اگر  xبرابر  A1و  yبرابر  B1باشد ،ن گاه

z 1  p1x  q1 y  r1

()1

قانو دو  :اگر  xبرابر  A2و  yبرابر  B2باشد ،ن گاه
()2

z 2  p2x  q2 y  r2

کیه  q i ، p iو  )i=1, 2( riپارامترهیای خطیی تیالی میدل
سیست استنتاج فازیی عصیبی تطبیقیی تاکیاگیی سیوگنو
درجۀ اول هستند یک ننونۀ طراحیشده از مدل تطبیقیی
عصبی ی سیست استنتاج فازیی عصبی تطبیقی در شک 2
نورده شده اس

شکل  .1موقعیت محدودۀ مطالعاتی در استان لرستان
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شکل  .2معماری کلی مدل تطبیقی عصبیـ فازی

شکل  .3نمای کلی یک شبکۀ عصبی مصنوعی سهالیه

شبکۀ عصبی مصنوعی

امروزه شبکۀ عصبی مصینوعی در مطالعیا هییدرولونی و
مدیری مناب نب کاربرد وسیعی دارد [ ]13ساختار شبکۀ
عصبی معنوالً از الیۀ ورودی ،الیۀ مییانی و الییۀ خروجیی
ترکی شده اس الیۀ ورودی ییک الییۀ انتقیالدهنیده و
وسیلهای برای تاییهکیرد دادههیا ،الییۀ خروجیی شیام
مقادیر پیشبینیشده توسط شبکه و الیۀ میانی ییا مخفیی
که از گرههای پردازشگر ترکی شیدهانید ،مسی پیردازش
دادههاسی نخسیتین کیاربرد عنلیی شیبکههیای عصیبی
مصنوعی با معرفی شبکههای پرسیوترو چندالییه 1انجیا
شیید در اییین شییبکههییا ثاب ی شییده اس ی کییه از میییا
الگوریت های یادگیری ،الگوریت پ انترار خطا 2با ساختار
شبکۀ پیشخور 3و تعداد سه الیه بهطور رضای بخریی در
ح مسا پیچیدۀ ماندسیی ،شیبیهسیازی و پییشبینیی
سییریهییای زمییانی هیییدرولونیکی کییاربرد دارد [ ]14از
رای ترین تواب مسرک استفادهشده در شیبکههیای انتریار
برگرییتی میییتییوا تواب ی مسییرک سیییگنو ید و تانژان ی
هیوربولیک را نیا بیرد [ ]15ننونیهای از سیاختار شیبکۀ
1. Multi-Layer Perceptron
)2. Back Propagation (BP
3. Feed Forward

سهالیهای مترک از یک الیۀ ورودی ،یک الییۀ مخفیی ،و
یک الیۀ خروجی در شک  3نرا داده شده اس
برنامهریزی بیان ژن

روش برنامهریزی بیا ن  ،در سال  1999توسیط فرییرا ارا یه
شد [ ]16این روش ترکیبی از روشهای برنامهرییزی ننتییک
( )GPو الگوریت ننتیک اس ( )GAکه در ن ،کروموزو هیای
خطی و ساده با طول ثاب  ،مرابه با ننچه در الگوریت ننتییک
استفاده میشود و ساختارهای شاخهای بیا انیدازههیا و اشیکال
متفاو  ،مریابه بیا درختیا تجزییه در برنامیهرییزی ننتییک،
ترکیب میشوند در این روش پدیدههای مختل با اسیتفاده از
مجنوعهای از تواب و مجنوعهای از ترمینیالهیا ،میدلسیازی
میشوند مجنوعه تواب  ،معنوالً شیام توابی اصیلی حسیابی
} ،{+, -, ×, /تواب مثلثاتی یا هر نو تیاب ریاضیی دیگیر {√,
} x2, exp, log, sin, cos,...و یا تواب تعری شده توسط کیاربر
اس که اعتقیاد دارد مییتواننید بیرای تفسییر میدل مناسیب
باشییند مجنوعییه ترمینییالهییا ،از مقییادیر ثاب ی و مت یرهییای
مستق مسئله ترکی شدهاند [ 17و  ]18برای بیهکیارگیری
روش برنامهرییزی بییا ن از نیر افیزار GenXproTools 4.0
استفاده شد
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از پارامترهای دمای میانگین ( ،)T meanرطوب نسیبی (،)R
تبخیییر ) (Eو سییرع بییاد ) (Wبیهعنییوا ورودی و بییارش
ماهانه ( )Pبهعنوا پارامتر خروجی مدلها بهکار برده شید
در جدول  1خصوصیا نمیاری ایین پارامترهیا نریا داده
شده اس از مای تیرین مراحی در میدلسیازی ،انتخیاب
ترکیب مناسبی از مت یرهیای ورودی اسی در میدلهیای
هوشنند انتخاب ورودیهای اولیۀ مناسیب و تأثیرگیاار در
پدیده بهمنظور نموزش ماهی سیازوکار حیاک بیر پدییده
سبب بابود عنلکرد خواهید شید بنیابراین ،در الگوسیازی
بارش ماهانۀ حوضۀ کاکارضا نییز سیعی شید تیا میؤثرترین
دادههای مراهداتی بیهعنیوا دادههیای نموزشیی انتخیاب
شود از اینرو ،ابتدا هنبسیتگی متقابی  1بیین مت یرهیای
ورودی و خروجی مساسبه شید و مییزا هنبسیتگی بیین
پارامترهای ورودی و خروجی بهمنظور دسیتیابی بیه میدل
باینه برای تخنین بارش ماهانۀ دش کاکارضیا در جیدول
 2ارا ه شده اس بیا توجیه بیه اینکیه مقیدار هنبسیتگی
متقاب بین داده های ورودی و خروجی که مطابق جدول 2
بیرییتر از  1/751حاص ی شیید ،ترکیییبهییای مختلفییی از
پارامترهای ورودی بهمنظور دستیابی به مدل باینیه بیرای
تخنین بارش ماهانۀ دش کاکارضیا اسیتفاده شید کیه در
جدول  3مراهده میشود

معیار ارزیابی

در این تسقیق ارزیابی دق و قابلیی میدل بیا اسیتفاده از
ننایههای ضریب هنبستگی ( ،)Rریریۀ مییانگین مربعیا
خطا میانگین خطای مطلق   RMSE و مییانگین خطیای
مطلق   MAE طبق روابط زیر صور میگییرد باتیرین
مقدار برای این سه معیار بهترتیب یک ،صفر و صفر اس
()3

 x  yi  y 

1 R 1

 y

 y
N

2

i

 yi 

i 1

N

2

()4

i

x
i 1

 x
N

i

 x

i 1

2

1
N

 x
N

i

5

=R

i 1

RMSE 

1 n
()5
MAE   X i  y i
n i 1
در روابط باال x i ،و  y iبهترتیب مقیادیر مریاهداتی و
مساسباتی در گا زمانی iا  N ،تعداد گیا هیای زمیانی ،و
نیز بهترتیب میانگین مقادیر مراهداتی و مساسباتی اسی
ع وه بر معیارهای یادشده از ننودار سیری زمیانی مقیادیر
مراهداتی ی مساسباتی نسب به زما نیز بیرای مقایسیه و
تسلی بیرتر نتای استفاده شده اس

نتایج پژوهش
در این پژوهش برای تخنین بارش ماهانۀ حوضیۀ کاکارضیا



جدول  .1خصوصیات آماری پارامترهای استفادهشده در دو مرحلۀ آموزش و صحتسنجی
پارامتر
)Tmean (0C
R(t) %

پارامتر ورودی

)Et (mm
)W(t) (knot

پارامتر خروجی

)P(mm

مینیمم
-11
21
-4/99
1/492
1

آموزش
میانگین
11/811
55/334
11/677
3/579
41/473

ماکزیمم
24/4
89
24/4
5/195
251/5

مینیمم
-2/9
19
-2/9
1/59
1

صحتسنجی
میانگین
12/318
43/197
13/115
3/199
42/291

ماکزیمم
24/3
64
24/3
4/992
131

جدول  .2همبستگی متقابل بین پارامترهای ورودی و خروجی
)P (t

)Tmean (t

)R(t

)E (t

)W(t

83/611

76/311

82/111

78/111

جدول  .3ترکیبهای منتخب پارامترهای ورودی مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی ،فازی و برنامهریزی بیان ژن
خروجی

ساختار ورودی

)P(t

)Tmean(t

)P(t

)Tmean(t),R(t

)P(t

)Tmean(t),R(t),E(t

)P(t

)Tmean(t),R(t),E(t),W(t

شمارۀ مدل
1
2
3
4
1. Cross-correlation
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بدینمنظور از دادههای ایسیتگاه هواشناسیی کاکارضیا
استفاده شد که  121رکیورد ثبی شیده طیی بیازۀ زمیانی
 1394-1384در مقیییاو زمییانی ماهانییه دارد درنااییی ،
تعداد  96رکورد برای نموزش و تعداد  24رکورد باقیمانده
برای صس سنجی روشهای بررسی شده انتخاب شد ییک
نکتۀ ما در نموزش شبکههای عصبی ،نرمالسازی دادهها
قب از استفاده در مدل اس این عن بیهخصیو وقتیی
دامنۀ ت یییرا ورودیهیا زییاد باشید ،کنیک شیایانی بیه
نموزش باتر و سری تیر میدل مییکنید اصیوالً واردکیرد
دادهها بهصور خا سبب کیاهش سیرع و دقی شیبکه
میشود [ ]19برای نرمالسازی دادههای تسقییق از رابطیۀ
زیر استفاده شده اس :
X -X
X n =0 / 1  0 / 8 i min
()6
X max -X min
کییه در ن  X nمقییدار نرمییالشییدۀ ورودی  X max ، X iو
 X minبهترتیب بیرترین و کنترین دادههاس
نتایج برنامهریزی بیان ژن

استفاده از برنامیهرییزی بییا ن بیهدلیی تیوا انتخیاب
مت یّرهای مؤثر در مدل و حا مت یّرهایی با تأثیر کنتر و
هنچنین توانایی ارا ۀ رابطیۀ صیریح بیرای تخنیین بیارش
دش کاکارضا مید نظیر قیرار گرفی بنیابراین ،هیر چایار
ورودی برای تعییین مت یرهیای معنیادار اسیتفاده ،و بیرای
بررسی بیرتر ع وه بر مجنوعۀ چاار عنلگیر اصیلی (،)F2
حال هایی براساو عنلگرهای ریاضی پییشفیرض برنامیۀ
( )F1لسا شده اس چگونگی و دلی انتخیاب ایین نیو
عنلگرها با توجه بیه مطالعیا [ 17و  ]18صیور گرفتیه
اس
()7
()8





F1: , ,*, /,  ,Exp,Ln,2 ,3 , 3 , Sin,Cos,Atan

F2 : , ,*, /

نتای مدل برنامهرییزی بییا ن بیا هیر دو عنلگیر در
جدول  4بیا مییکنید کیه عنلگیر  F2در هیر دو مرحلیۀ
نموزش و صس سینجی بیا بیریترین ضیریب هنبسیتگی
 ،R= 1/978کنتییییرین میییییانگین خطییییای مطلییییق
 MAE=1/117mmو کنترین ریرۀ میانگین مربعا خطیا
 RMSE=1/126mmنسب به سایر عنلگرها دق بیرتری

داشته اس بنابراین ،برنامهرییزی بییا ن بیا عنلگیر
شام چاار عنلگر اصیلی ریاضیی ،بیا وجیود رابطیۀ سیاده
ریاضی بیرترین دق را در تخنین بارش حوضۀ کاکارضیا
داشته اس ننودار مقادیر باینۀ مساسیباتی و مریاهداتی
برنامهریزی بیا ن مربیوط بیه مرحلیۀ صیس سینجی در
شک  4نرا داده شیده اسی هنیا طیور کیه از شیک
مرخص اسی میدل برنامیهرییزی ن در تخنیین بیریتر
دق های قاب قبولی داشیته اسی بیهطیوری کیه مقیادیر
مساسباتی را نزدیک به مقدار مراهداتی تخنین زده اس
این نتیای بیا نتیای پیژوهش نیتییک و هنکیارانش [،]21
فربودنا و هنکارانش [ ]21مطابقی دارد در تبییین ایین
نتیای مییتیوا بیییا کیرد کیه معادلیۀ بیهدسی نمییده از
برنامهریزی بیا ن  ،از ترکیب تصادفی مجنو ترمینالهیا
و تواب بهدس مینید بنابراین ،اگر رابطۀ بین ورودیهیا و
خروجیهیا خطیی باشید ولیی عنلگرهیای  cos ،sinو در
مجنوعییه تواب ی انتخییاب شییود برنامییهریییزی بیییا ن در
استخراج رابطه از ن عنلگرهای انتخابی استفاده مییکنید
که این امر سبب کاهش دق میدل مییشیود کیه در ایین
پژوهش برای افیزایش دقی میدل عنلگرهیای  cos،sinو
کیاربرد نییدارد و نیییز بییا توجیه بییه دقی و سییادگی ،مییدل
بهدس نمده از چاار عن اصلی ریاضی {* ،-،+و  }/بیرای
تخنین بارش پیرنااد شد
F2

نتایج شبکۀ عصبی مصنوعی

بهمنظور مدلسازی بیارش ماهانیه از میدل شیبکۀ عصیبی
مصنوعی پرسوترو چندالیه با تعداد نیورو هیای متفیاو
استفاده شده اس تاب تانژان هیوربولییک متیداولتیرین
شک از تواب مسرک اس  ،که در این پژوهش از ن بیرای
ساخ الیۀ خروجی شبکههای عصیبی مصینوعی اسیتفاده
ش ید بییرای نمییوزش شییبکههییای پرسییوترو چندالیییه از
الگوریت نموزش پ انترار خطا بهنا الگیوریت لیونبر یی
مارکوار بهدلی هنگراییی سیری تیر در نمیوزش شیبکه،
اسییتفاده شیید در جیییدول  5نتییای مقایسییۀ عنلکیییرد
ساختارهای مختل بهکاررفته بههنراه پارامترهیای نمیاری
دادههای بخش نموزش و صس سنجی ارا ه شده اس
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جدول  .4نتایج مدل برنامهریزی بیان ژن
آموزش
F1

1

F2
F1

2

F2
F1

3

F2
F1

4

F2

صحتسنجی

R

RMSE
)(mm

MA
)(mm

R

1/881
1/893
1/918
1/921
1/954
1/968
1/971
1/981

1/112
1/111
1/178
1/169
1/162
1/158
1/144
1/132

1/113
1/91
1/173
1/161
1/156
1/145
1/127
1/121

1/896
1/911
1/917
1/931
1/964
1/973
1/981
1/978

RMSE
)(mm

MAE
)(mm

1/185
1/178
1/163
1/157
1/142
1/139
1/134
1/126

1/154
1/148
1/141
1/136
1/32
1/127
1/121
1/117

شکل  .4نمودار مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان مدل برنامهریزی بیان ژن برای دادههای ثبتشدۀ مرحله آموزش و
صحتسنجی
جدول  .5نتایج شبکۀ عصبی مصنوعی برای مدلهای مختلف و شاخصهای آماری در مراحل آموزش و صحتسنجی
شماره

ساختار

1
2
3
4

1-5-1
2-4-1
3-8-1
4-7-1

الیۀ پنهان
تانژان
تانژان
تانژان
تانژان

هیوربولیک
هیوربولیک
هیوربولیک
هیوربولیک

الیه خروجی
خطی
خطی
خطی
خطی

هنا طور که در جیدول  5مریاهده مییشیود سیاختار
شیینارۀ  4بییا بیرییترین ضییریب هنبسییتگی  R= 1/861و
کنتییرین میییانگین خطییای مطلییق  MAE=1/148mmو
کنترین ریرۀ مییانگین مربعیا خطیا RMSE=1/169mm
در مرحلۀ صس سینجی نسیب بیه سیایر سیاختارها بیرای
شبیهسازی فرایند بارش مناسبتر خواهید بیود در شیک 5
ننودار مقادیر مراهداتی و مساسیباتی میدل شیبکۀ عصیبی

صحتسنجی

آموزش
R

RMSE
)(mm

MA
)(mm

R

0/891
0/912
0/931
0/950

0/109
0/097
0/074
0/051

0/085
0/076
0/042
0/035

0/801
0/826
0/843
0/861

RMSE
)(mm

MAE
)(mm

0/114
0/107
0/083
0/069

0/092
0/083
0/061
0/048

مصنوعی نرا داده شده اس در ایین شیک میدل شیبکۀ
عصبی مصنوعی در تخنیین مقیادیر بیریینه عنلکیرد قابی
قبولی نداشته اس بهگونهای کیه ایین مقیادیر را (بیریینه)
نزدیک به مقدار واقعیرا پیشبینی نکرده اس ایین نتیای
با نتای پژوهش ص شکن و هنکارانش [ ]22مطابقی دارد
در تبیین این نتای میتوا بیا کرد که با توجه به سیاختار
شبکههای عصبی مصنوعی ،ویژگیی عنیدۀ ن سیرع زییاد

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار 1316

8

پردازش ،توانایی یادگیری الگو ،توانیایی تعنیی الگیو پی از
یییادگیری ،انعطییا پییایری در برابییر خطاهییای ناخواسییته و
بهوجودنیامد اخ ل شایا توجه در صور بروز اشیکال در
بخری از اتصالها بهدلی توزی وز های شبکه اس
نتایج سیستم استنتاجی فازیـ عصبی تطبیقی

در این پژوهش برای ایجاد مدل  ،ANFISدر گا اول ابتیدا
باتییرین سییاختار مییدل اسییتنتاج فییازی تعیییین شیید
درنظرگرفتن مت یرهای مختل و پارامترهیای میؤثر دیگیر
(بررسییی و انتخییاب روش غیییرفییازیسییازی ،شییک تواب ی
عضوی  ،روش استلزا و انبوهش و غیره) بهصور ه زما
برای یافتن باترین و مناسبترین مدل صیور مییگییرد
بنابراین ،برای دستیابی نسا به دقیقترین میدل ،ابتیدا بیا
درنظرگرفتن یک مت یر ورودی (دمیای مییانگین ،رطوبی
نسبی ،تبخیر و سرع باد) باترین سیاختار میدل فیازی را
مرخص کرده و سو تیأثیر تعیداد و نیو مت ییر ورودی،
بررسی شده اسی دقییقتیرین سیاختار میدل اسیتنتاجی
براساو معیار کارایی و خطا بهصور زیر اس شک تواب

عضوی مثلثی و برای استلزا و انبوهش بهترتیب اسیتفاده
از روشهای حداق و حیداکثر دقییقتیر اسی از طرفیی،
روش مرکز جر برای غیرفازیسازی برگزییده شید هنیا
طور که در باال اشاره شید ،پی از انتخیاب باتیرین میدل
استنتاجی برای تخنین بارش در مقیاوهای زمانی ماهانیه
به بررسی تأثیرا مختل پارامترهای مؤثر پرداختیه شیده
اس  .هنا طور که در جدول  7مریاهده مییشیود میدل
سیسییت اسییتنتاج فییازیی عصییبی بییا بیرییترین ضییریب
هنبستگی  R= 1/976و کنترین مییانگین خطیای مطلیق
 MAE=1/121mmو ریریییۀ مییییانگین مربعیییا خطیییا
 RMSE=1/129mmدر مرحلۀ صیس سینجی نسیب بیه
سایر ساختارها برای مدلسیازی مییزا بیارش مناسیبتیر
خواهد بود در شک  6ننودار باترین مدل بیهدسی نمیده
برای دادههای بخش صس سنجی نرا داده شیده اسی
هنا طور که در شک  6مرخص اس مقادیر تخنینیی و
زیادی نسب بیه مقیادیر
در بیرتر نقاط بیرینه با اخت
واقعی تخنین زده شده اس

شکل  .5نمودار مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان مدل شبکۀ عصبی مصنوعی برای دادههای ثبتشدۀ مرحلۀ آموزش و صحتسنجی
جدول  .6نتایج مدل سیستم استنتاج فازیـ عصبی برای مدلهای مختلف و شاخصهای آماری در مراحل آموزش و صحتسنجی
شماره

تابع ورودی

1
2
3
4

مثلثی
مثلثی
مثلثی
مثلثی

آموزش

تابع

صحتسنجی

خروجی

R

RMSE
)(mm

MA
)(mm

R

خطی
خطی
خطی
خطی

0/941
0/968
0/973
0/980

0/061
0/056
0/047
0/034

0/054
0/042
0/033
0/024

0/932
0/955
0/961
0/976

RMSE
)(mm

MAE
)(mm

0/056
0/048
0/034
0/029

0/042
0/037
0/026
0/020
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شکل  .6نمودار مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان مدل سیستم استنتاج فازیـ عصبی برای دادههای ثبتشدۀ مرحله آموزش
و صحتسنجی

مقایسۀ عملکرد مدلها

در ادامه ،با انتخاب جواب باینۀ هریک از مدلهیا و مقایسیۀ
نناا با یکدیگر مرخص شد ،هیر سیه روش بیا دقی خیوبی
میتوانند فرایند بارش را شبیهسازی کنند هنا طور که در
جدول  7مراهده میشود ،از بین مدلهای بهکاررفتیه میدل
برنامهریزی بیا ن با بیرترین ضیریب هنبسیتگی 1/978
= Rو کنترین میانگین خطای مطلیق  MAE=1/117mmو
کنترین ریرۀ مییانگین مربعیا خطیا RMSE=1/126mm

در مرحلۀ صس سنجی در اولوی قیرار گرفی در شیک 7
نتای هر سه مدل نسب بیه مقیادیر مریاهداتی طیی زمیا
نرا داده شیده اسی میدل برنامیهرییزی بییا ن دقی
بیریتری نسیب بیه میدلهیای شیبکۀ عصیبی مصیینوعی و
سیست اسیتنتاج فیازیی عصیبی در تخنیین مییزا بیارش
ماهانه از خود نرا داده اس هنا طور که در ایین شیک
مرخص اس مدل برنامهرییزی بییا ن بیریتر مقیادیر را
نزدیک به مقدار واقعی تخنین زده اس

جدول  .7نتایج نهایی بهدستآمده از آموزش و صحتسنجی روشهای شبکۀ عصبی ،سیستم استنتاج فازیـ عصبی و برنامهریزی بیان ژن
آموزش

مدل

0/980

RMSE
)(mm
0/034

MA
)(mm
0/024

0/976

0/950

0/051

0/035

0/861

0/981

0/032

0/021

0/978

R

سیست استنتاج فازیی عصبی
شبکۀ عصبی مصنوعی
برنامهریزی بیا ن

صحت سنجی
R

RMSE
)(mm
0/029

MAE
)(mm
0/020

0/069

0/048

0/026

0/017

شکل  .7نمودار پراکنش و مشاهداتیـ محاسباتی مقادیر بهینۀ مدل شبکۀ عصبی مصنوعی ،سیستم استنتاج فازیـ عصبی و برنامهریزی
بیان ژن برای دادههای ثبتشدۀ مرحلۀ آموزش و صحتسنجی
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درمجنو  ،با توجیه بیه دقی و قابلیی تخنیین زییاد
مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی ،سیست اسیتنتاج فیازی ی
عصییبی و برنامییهریییزی بیییا ن هنبسییتگی بییین مقییادیر
مراهداتی و مقادیر مساسباتی مدلهیای یادشیده بررسیی
شده و بهترتیب  1/979 ،1/861و  1/978اس هنچنیین
نتای معناداربود مقادیر مراهداتی و مساسباتی مدلهای
شبکۀ عصبی مصنوعی و فازی و برنامیهرییزی بییا ن در
سطوح احتنال  5و  11درصد نرا داد مدل برنامیهرییزی
بیا ن هنبستگی معناداری در هر دو سطح احتنال دارد
بحث و نتیجهگیری
بییارش از مایی تییرین دادههییای ورودی بییه سیسییت هییای
هیدرولونیکی مسسوب میشود با توجه به اهنی بیارش بیرای
کرور ایرا تا کنو پژوهشهای اندکی دربارۀ پیشبینی بیارش
صور گرفته اس از سوی دیگر ،با توجیه بیه رونید غیرخطیی
بارش مدلهای نماری نتای قاب قبولی ارا ه ننیکند برای حی
این مرک باید از مدلهایی استفاده کرد که توانایی پییشبینیی
روندهای غیرخطی را دارند بنابراین ،در این پژوهش سیعی شید
عنلکرد میدلهیایی بیرای شیبیهسیازی بیارش ماهانیۀ حوضیۀ
کاکارضا واق در استا لرسیتا بیا اسیتفاده از دادههیای ماهانیه
طی سال نماری  1394-1384ارزیابی شود میدلهیای بیهکیار
گرفتهشده شام شبکۀ عصبی مصنوعی ،برنامهریزی بییا ن و
سیست استنتاج فازیی عصبی اس مقادیر جریا مراهداتی بیا
جریا پیشبینیشیده در میدلهیای یادشیده (شیبکۀ عصیبی
مصیینوعی ،برنامییهریییزی بیییا ن و سیسییت اسییتنتاج فییازیی
عصبی) ،بیا اسیتفاده از معیارهیای ارزییابی مقایسیه شید نتیای
تسقیق را میتوا بهصور زیر خ صیه کیرد :نتیای نریا داد
افزایش تعیداد پارامترهیای میؤثر در میدلهیای مختلی بیرای
شبیهسیازی موجیب عنلکیرد باتیر میدلهیا نسیب بیه سیایر
ساختارها در تخنین بیارش مییشیود هنچنیین بیا توجیه بیه
معیارهای ارزیابی نتیجه شید کیه هیر سیه میدل بررسییشیده،
میتوانند با دق نسبتاً زیادی میزا بارش ماهانه را پییشبینیی
کنند در این میا  ،مدل برنامیهرییزی بییا ن دقی بیریتر و
خطای کنتری نسب به مدلهیای شیبکۀ عصیبی مصینوعی و
سیست استنتاج فازیی عصیبی از خیود نریا داده اسی ایین
نتای با نتای پژوهشهای کاشیی و میاریتی [ ،]23دربنیدی و
هنکییارانش [ ،]24داننییدهماییر و هنکییارانش [ ]25و قبادیییا و
هنکارانش [ ]26مطابق دارد که در تسقیقا خود نرا دادنید
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برنامهریزی بیا ن از دق زییادی در میدلسیازی فراینیدهای
هیدرولونیکی برخوردار اس درمجنو  ،نتیای پیژوهش حاضیر
مدل برنامهریزی بیا ن را بهعنوا ییک روش صیریح و دقییق
برای پیشبینی بارش ماهانه پیرنااد میکند ایین پیرینااد بیا
نتای پژوهش سلطانی و هنکارانش [ ]27مطابقی دارد کیه بیه
پیشبینی فرایند بارش رواناب با استفاده از برنامهریزی بییا ن
پرداخته اس بنابراین ،با توجه به اهنی مت یر بارش بیهعنیوا
ما ترین پارامتر هواشناسی در حوضههیای مختلی منیاب نب،
کراورزی و اقتصادی بهمنظور انجا مدیری مناب نب بیا توجیه
به خرکسالیهای اخیر و بسیرا جیدی نب در منطقیه ،انجیا
پیشبینی بیارش و شیناخ پارامترهیای میؤثر بیر ن ضیروری
اس
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