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چکیده
پیشبینی جریان رودخانه در شرایط سیالبی یك بخش ضروری در مطالعات مهندسی رودخانه استت کته در رتورت تخ تی
دقیق ،ک ك زیادی به اثربخشی بیشتر برنامههای مدیریتی کرده و کاهش ردمات مالی و جانی را فتراه متیکنتد .استتااده از
مدلهای مناسب و افزایش دقت ای مدلها منجر به بهبود در دقت نتایج پیشبینی خواهد شتد .یکتی از راهکارهتای موجتود
برای افزایش دقت مدلهای موجود و معتبر بارش -رواناب ،ساخت مدل تلایقی به ک ك لینتك روشهتای هوشت ند بته ایت
مدلها است .در تحقیق حاضر ،از تلایق مدل هیدرولوژیکی  WEAP 21با مدلهای جعبهستیاه ستاختهشتده بتر استا

روش

 ANNو  GMDHبه منظور افزایش دقت مدل  WEAPاستااده شد .سپس ،از مدل ایجاد شده برای شبیهسازی سیالب قست تی
از بازۀ رودخانۀ هلیلرود در استان کرمان استااده شد .اطالعات بارش ،دبی ،رطوبت ،باد و دما برای رکورد موجتود منهتای دو
سال آخر به مدل  WEAPوارد شدند .بعد از واسنجی و اعتبارسنجی مدل ،دو سال آخر پیشبینی شد .نتایج بهدستآمده نشتان
داد مدل تلایقی ( WEAP-ANN )R2=1/87توانست روانتاب را بتا دقتت بیشتتری در مقایسته بتا

متدل (WEAP- )R2=1/90

 GMDHو ( WEAP )R2=1/10در حوضۀ آبریز مورد نظر تخ ی بزند.
کلیدواژگان :بارشت رواناب ،شبکۀ عصبی مصنوعی ،کنترل گروهی دادهها ،مدلسازی ،نرمافزار .WEAP

 نویسندۀ مسئول

Email: Ahmadi_mm@uk.ac.ir

748

مقدمه
پیشبینی بلندمدت بارش و رواناب برای منااق شکاو و
نیمهشکو یکی از مسائل حیاتی و مها بارای مادیری و
برنامهریزی منابع آب به شمار میرود ] .[1با در نظر گرفتن
نقکۀ پهنهبندی سیل ،که نکاا دهنادۀ احتماال و بزرگای
حوادث سیل در یو منطقه اس و همچناین ،نقکاههاای
ارزیابی شطر سیل که بیا کنندۀ پیامدهای احتمالی وقاو
رویااداد ساایل از نظاار هاادمه بااه رمیی ا و دارایاایهااای
آسیبدیده و شسارتهای اقتصادی پیشبینیشاده اسا ،
میتوا برنامهریزی برای کااهش شساارتهاا و همچناین،
مدیری کاربری اراضی در مناق مساتید سایل را بهداود
بخکید .بنابراین ،برآورد دقی رواناب ناشای از بارنادگی در
مناق مستید سیالب ضروری اس و به این منظور ،ارائاۀ
ابزارهای قابل اعتماد و سریع برای پایشبینای سایالب باه
منظور ایجاد استراتژیهای مؤثر در مواقع اضاطراری بارای
کاهش اثرات سیالب مه اس ] .[2این برآورد با اساتااده
از مدلهای بارش -رواناب که غالداً بر مدنای فیزیو مسئله
توسیه یافتهاند و همچنین ،روشهایی که از تحلیل دادههاا
برای مدلسازی استااده میکنند ،هورت میگیرد .در تمام
این روشها هاد افازایش دقا در بارآورد رریاا و یاا
ساایالب اس ا  .افاازایش دق ا و تییااین وضاایی شطاهااا
میتواند ریسو تصمی گیری را کاهش دهاد و در پای آ ،
شسارتهای احتمالی را به حداقل برساند.
در مدلسازی ریاضی یو رشاداد هیادرولوکیکی ،عادم
قطیی ارتنابناپذیر اس که به عنوا ضیف این مدلهاا
محسوب میشود .یکی از روشهاای کااهش بااقیماناده و
بهدود عملکرد مدلهای یادشاده ایان اسا کاه باه قاور
مستقی به رفع نقص در مدل قطیی پرداشته شاود (یینای
توهیف هندسی سیست و یا میادالت فیزیکی که توهایف
عملکرد سیست را انجام میدهند ،بهدود یاباد) .ایان روش
منجر به پیچیدهتار شاد مادلساازی مایشاود و لزومااً
پیچیدگی مدل به دلیل محدودی هاای دادههاا و افازایش
دشواری در بارآورد پارامترهاای مادل ،همیکاه منجار باه
نتیجۀ بهتر نمیشود .روش دیگر برای بهدود تخمین رشداد
هیاادرولوکیکی ،اسااتااده از ماادلهااای «ریدااهس ایاه» ی اا
« »Black Boxاس که به شروری از مدل هیادرولوکیکی
قطیی و یا باقیماندۀ آ متصل میشود .اگار از یاو مادل
«ریداهسایاه» در ترکیااب باا ماادل هیادرولوکیکی قطیای
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استااده شود ،حدس زده مایشاود کاه پایشبینای نتاای
نهایی سریع ،دقی و ارزا و بههرفه شواهد بود ].[3
بااا پیکاارف هااای اشیاار در زمیناۀ هااوش مصاانوعی و
محاساادات ناارم در مطالیااات منااابع آب ،اسااتااده از ایاان
روشها میتواند گزینۀ مناسدی برای مدلسازی فرایندهای
هیاادرولوکیکی و هیاادرولیکی باشااد ] .[4مزیاا اهاالی
روشهای هوشمند نسد به روشهای کالسیو ،بدو نیاز
بود باه توضایص هاریص مکاانیزم فراینادهایی بار مدناای
مااهی ریاضی اس ] .[5از قرفی ،با استااده از روشهاای
هوشامند ،مایتاوا عادم قطییا هاای ااتای مورااود در
متغیرها و دادهها را وارد مدلسازی کارد کاه کاارایی ایان
روشها در برشی تحقیقات بررسای شاده اسا  .از رملاه
بنیحدیب ( )2112پیشبینی سیل را باا اساتااده از مادل
متداول بارش -رواناب و مدل ریداهسایاه باارش -روانااب
انجااام داد .ایکااا از دینامی او شاادکۀ عصاادی مصاانوعی
( )DANN1به عنوا نوعی مدل ابتکاری ریدهسیاه باارش-
رواناب و از مدل  HEC-HMSبه عنوا نوعی مدل باارش-
رواناب سنتی برای پیشبینی سیل استااده کرد .در تحقی
یادشااده مقایس اۀ کااارایی ماادل  HEC-HMSو دینامی او
شدکۀ عصدی مصنوعی برای تییین هکدار زماا سایل در
حوضۀ آبخیز شاهری باا شایب تناد انجاام گرفا  .نتاای
بهدس آمده از پژوهش آنها نکا داد با توره باه اقالعاات
کمتر مورد نیاز برای پیشبینی سیالب در مادل دینامیاو
شدکۀ عصدی مصنوعی (که نوعی مدل ریدهسایاه باارش-
رواناب بود) و تخمین قوالنیتر از زما برای تییین هکدار
زما سیل ،تحقیقاات آیناده بایاد روی ایان ناو از مادل
پیشبینی سیل هورت گیرد ].[2
کلته ( )2112به پیشبینی بارش ماهانه باا تلایا شادکۀ
عصدی مصانوعی و تحلیال مجموعاه مقاادیر تکاین ()SSA2
پرداش  .او از  SSAبرای پیشپاردازش سایگنالهاای ورودی
شام برای ارائۀ دادههای باکیای باه شادکۀ عصادی مصانوعی
استااده کرد .براساس نتای بهدسا آماده از پاژوهش ایکاا
دق پیشبینی بارش ماهانۀ مدل تلایقی (SSA- (R=1/858
ANNنسد به مدل ( ANN3 (R=1/444افزایش یاف ].[2
اسدی و همکارا ( )2112با استااده از شاشص اتصال
هیدرولوکیکی و مدل شدکۀ عصدی مصنوعی به مدلساازی
1. Dynamic Artificial Neural Network
2. Singular Spectrum Analysis
3. Artificial Neural Network
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بااارش -رواناااب پرداشتنااد .آنهااا عااالوه باار ورودیهااای
آبوهاااوایی و هیااادرولوکیکی ،از ساااریهاااای زماااانی
هیدروکئومورفیو و بیاوفیزیکی از رملاه شااشص پوشاش
گیاهی نرمالشده و شاشص اتصال (ناوعی شااشص اتصاال
هیاادرولوکیکی) بااه عنااوا ورودی اسااتااده کردنااد .نتااای
پژوهش آنها نکاا داد ترکیاب شااشص اتصاال و پوشاش
گیاهی نرمالشده با مدل  ،ANNسادب بهداود عملکارد در
مقایسه با مدل  ANNفقط باا اساتااده از پارامترهاای آب
وهوایی میشود .همچنین ،ورودیها با شااشص اتصاال در
مقایسه با ورودیها با شاشص پوشش گیاهی نرمالشده باه
بهدود بیکتر عملکرد مدل کمو میکنند ].[8
زباه و همکارا ( )2112به پیشبینی بارش باا رویکارد
ترکیدی شدکۀ عصادی مصانوعی پرداشتناد .آنهاا عملکارد
شدکههای عصدی مختلف را به منظاور پایشبینای باارش
مطالیه کردند و سپس ،الگوریتمی برای ترکیب شدکههاای
عصدی برای پیشبینی بارش با روشهای شطی و غیرشطی
ارائه دادند .پس از مدلسازی و مقایساۀ نتاای  RMSE ،در
مدل شدکۀ عصادی مصانوعی  ،1/15در مادل شادکههاای
عصدی ترکیدی شطی  1/12و در مدل شادکههاای عصادی
ترکیدی غیرشطی  1/111بود .آنها نتیجه گرفتند که بارای
پیشبینی بارش توسط شدکههای عصدی مایتاوا از یاو
روش قویتر به نام شدکۀ عصدی ترکیدای غیرشطای بهاره
برد که منجر به کاهش شطا میشود ].[1
گودا و همکارا ( )2112به پیشبینی باارش باا اساتااده از
 ANNمدتنی بار الگاوریت پاسانتکاار شطاا در شاهر بنگاالور
پرداشتند .نتای بهدس آمده از پژوهش آنها نکا داد این مادل
میتواند بارندگی قوالنیمدت را با دق زیاادی (مقادار RMSE
برابر با  1/442و همدستگی  )1/24پیشبینی کند ].[2
دودانگه و همکارا ( )2121باا اساتااده از مادلهاای
 GMDH1و  SVR2نوعی مدل اولیاۀ حساسای باه سایل
ساشتند .سپس ،پارامترهای مدل را با استااده از الگاوریت
کنتیو و رس وروی همااهنگی ،بارای باه دسا آورد
نقکههای حساسی سیل بهینه کردند .نتای پژوهش آنهاا
نکاا دهنادۀ برتاری مادل (SVR (RMSE=1/22-1/32
نسااد بااه ماادل ( GMDH (RMSE=1/1-32/32بااود و
همچنین ،هر دو الگوریت کنتیو و رس وروی هماهنگی
1. Group Method of Data Handling
2. Support Vector Regression
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بااه قااور یکاامگیری عملکاارد  GMDHو  SVRرا بهدااود
بخکیدند ].[11
عاقاالپااور و ورشاااویا ( )2121دو ماادل تصااادفی
 ARMA3و  ARIMA4و ساااه مااادل هاااوش مصااانوعی
( )GRNN5, MLP2 and GMDHباارای ماادلسااازی و
پیشبینی رریا روزاناۀ رودشاناۀ زیالکای رود در شامال
ایرا را ارزیابی کردند .نتای پژوهش آنها بیانگر دق زیااد
مدلهای هوش مصنوعی در مقایسه با مدلهاای تصاادفی
بود و همچنین ،از بین مدلهای هوش مصنوعی ،مدلهاای
 GMDHو  MLPبهترین عملکرد را داشتند ].[11
با توره باه ضارورت تخماین دقیا سایالبهاا بارای
مدیری منابع آب و کاهش شسارتها باهویاژه در منااق
شکو و برای بهدود دق مدلهاای باارش -روانااب و بار
اساس نتای محققا پیکین که عملکرد مناسب روشهای
هوشمند  ANNو  GMDHرا در مدلسازی سایالب نکاا
داد ،در تحقی حاضر به توسیه و ارزیابی دو مادل تلایقای
ریدهسیاه با مدل هیدرولوکیکی  WAEP 21پرداشته شاد.
مدل ریدهسیاه با استااده از مادلهاای هوشامند  ANNو
 GMDHسااشته شااد و بارای بررساای کاارایی ماادلهااای
تلایقی ،بخکی از بازۀ رودشانۀ هلیلرود مدلسازی شد.
مواد و روشها
در این تحقیا باه منظاور سااش و ارائاۀ مادل تلایقای
پیشبینی رواناب در حوضۀ آبریز هلیلرود ،از مدل باارشا
رواناب  WEAP 21استااده شاد .ساپس ،باا اضاافه کارد
شروریهای این مدل باه روشهاای  ANNو  GMDHباه
ساش مدلهای تلایقی ریدهسیاه پرداشتاه شاد کاه هار
بخش در ادامه بهتاکیو ارائه شده اس .
مشخصات منطقۀ مطالعهشده
هلیلرود در استا کرما با قول  321کیلومتر باه عناوا
بزرگترین رود رنوب شرق ایرا شناشته شاده اسا کاه
زیرحوضۀ هامو  -رازموریاا اسا و در انتهاا باه تااالب
رازموریا میریزد .با توره به مساح حوضه و همچنین،
پرآب بود سرشاشههای ایان رودشاناه ،حوضاۀ هلیالرود
تأثیر زیادی بر منابع آبی منطقه دارد.
3. AutoRegressive Moving Average
4. AutoRegressive Integrated Moving Average
5. Generalized Regression Neural Network
6. Multi Layer Perceptron
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در ایاان پااژوهش ،حوضااهای بااه مساااح 2/3211
کیلومتر مرباع از زیارحوضاههاای حوضاۀ آبریاز رودشاناۀ
هلیلرود انتخاب شاد (شاکلهاای  1و  .)2سرشااشهای از
رودشانۀ هلیل رود که از ابتدای رودشانۀ سلطانی تا ایستگاه
کناروئیه اس  ،به عنوا رودشانۀ اهالی انتخااب شاد کاه
شامل دو ایستگاه هیدرومتری سالطانی باا مختصاات "32
' 22° 14شمالی 52° 31' 55" ،شرقی و ارتاا  2121متر
و ایستگاه هیدرومتری کناروئیه با مختصات "28° 51' 31
شمالی 52° 14' 23" ،شرقی و ارتاا  1452متر میشاود
که هار دو منطقاه ایساتگاه هواشناسای دارناد (شاکل .)3
اقالعات رودشانۀ مطالیاه شاده در رادول  1آماده اسا .
اقالعات مورود برای بررسی هح پیشبینی مدل به سه
قسم تقسی شد (دادههای اساتااده شاده از شارک آب
منطقهای استا کرما دریافا شاد) ،دادههاا باا مقیااس

ماهانااه از سااال آباای  1223تااا سااال  2112باارای دورۀ
واساانجی ،از سااال  2112تااا سااال  2113باارای دورۀ
اعتدارساانجی و از سااال  2113تاااا سااال  2115بااارای
پیشبینی در نظر گرفته شدند .دو سال آشر بارای ارزیاابی
این مدل ،در فرایند پیشبینی آینده بررسی شد .باه دلیال
اینکه ایستگاه سلطانی مساح کویکی از منطقه را تحا
پوشش قارار مایدهاد و از قرفای ،بارای واسانجی مادل
 ،WEAPباید اقالعات حداقل دو ایساتگاه شاامل ایساتگاه
مورد نظار و ایساتگاه باالدسا موراود باشاد و اقالعاات
ایستگاه باالدس ایستگاه سلطانی در دسترس نداود ،فقاط
از دادههااای ایسااتگاه کناروئیااه کااه شروراای کاال حوضاۀ
مطالیهشده اسا  ،بارای شادیهساازیهاا و ارزیاابی دقا

مدلهای ارائه شده استااده شد.

شکل  .0موقعیت حوضۀ آبريز هامون -جازموريان و حوضۀ مطالعهشده
مدل WEAP

فرایند بارش -رواناب پدیدهای پیچیده و غیرشطی اس  .باا
توره به مطالیات زیادی کاه در ایان زمیناه انجاام شاده،
مدلهای شدیهسازی زیادی از رمله مادل  WEAP1ارائاه
شده اس که برای برنامهریزی و مدیری منابع آب اسا .
این مدل توسط مؤسسۀ محایط زیسا اساتکهل آمریکاا
توسیه یافته اس  .نرمافزار  WEAPبا توره به قابلی هاا و
1. Water Evaluation & Planning

رویکردهای یکپاریهای که از اقلای  ،هیادرولوکی ،کااربری
اراضاای و اولویاا هااای ماادیری آب حوضااۀ آبریااز دارد،
شدیهسازی منطقۀ مطالیه شده را به بهترین شاکل ممکان
انجام میدهد؛ از اینرو نرمافزاری رامع به حساب میآیاد.
در تحقی حاضر ابتدا با اساتااده از نارمافازار ،WEAP 21
حوضۀ آبریز هلیلرود به مساح  2/3211کیلاومتر مرباع
قراحی شد .به این منظور ،شیپ فایلهای منطقه از رمله
رودشاناااههاااا ،موقییاا ایساااتگاههاااای هیااادرومتری و

فرودی صفات و همکاران :ارزيابي دو مدل تلفیقي هیدرولوژيکي -جعبهسیاه برای پیشبیني سیالب در حوضۀ ...

ایستگاههای هواشناسی فراشوانی شدند (شکل  .)4ساپس،
اقالعات مورد نظر مانند بارش ،دبی ،رقوب  ،باد و دماا باه
فرم شاص نارمافازار ( ).csvتدادیل و در نارمافازار ثدا
شدند .اقالعات مورود برای بررسی هح پیشبینی مدل
به سه قسم تقسی شد .دادهها با مقیاس ماهاناه از ساال
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آبی  1223تاا ساال  2112بارای دورۀ واسانجی ،از ساال
 2112تا ساال  2113بارای دورۀ اعتدارسانجی و از ساال
 2113تا سال  2115برای پیشبینی در نظر گرفته شادند.
دو سال آشر برای ارزیابی این مدل ،در فرایناد پایشبینای
آینده استااده شد.

شکل  .2موقعیت حوضۀ آبريز مطالعهشده

شکل  .7شمای گرافیکي سادهشده از بازۀ رودخانه و ايستگاهها در منطقۀ مطالعهشده
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جدول  .0اطالعات رودخانۀ مطالعهشده
متوسط دبي

متوسط ساالنۀ بارندگي

حداقل دمای ساالنه

متوسط دمای ساالنه

حداکثر دمای ساالنه

()m3/s

()mm

()°С

()°С

()°С

3/42

182/42

12

21/2

22/8

شکل  .0طرح مدل ساختهشده در اين تحقیق در محیط مدل  WEAPبرای منطقۀ هلیلرود

شصوهیات هیدرولوکیکی حوضه با استااده از مدل بارش ا
رواناب (مدل رقوب شاا ) بررسای شاد کاه رفتاار تدخیارا
تیرق ،رواناب سطحی ،رریا پایه ،رریا بین الیاهای و نااوا
عمقی را بارای یاو حوضاه تیریاف مایکناد .در ایان روش
واسنجی مدل روی اقالعات شاا هاورت مایگیارد .مادل
رقوب شا از بین مدلهای دیگر نرمافزار ،مدلی کامالتار و

رامع اس  ،زیرا حوضه را با دو الیه شا بررسی میکناد کاه
ایاان روش نسااد بااه روش ضاارایب سااادهشااده احتیااا بااه
اقالعااات گسااتردهتااری از منطقااه دارد .باارای حوضااهای بااا
نسد های مختلاف کااربری اراضای یاا تیاپ شاا  ،فرماول
ریاضی برای محاسدۀ تغییرات اشیرۀ آب در الیۀ اول شا بار
حسب بیال آب به هورت زیر بیا میشود ] 12و .[13

()1
در رابطۀ  :Z1,j = [1,0] 1اشیرۀ نسادی آب شاا (بادو
بید)؛  :Rdjظرفی نگهداری آب شا (میلایمتار)؛  :باارش
مؤثر (میلیمتر)؛ ) :PET(tتدخیر -تیرق پتانسیل گیااه مرراع
(بر حسب میلایمتار بار روز ،کاه از فرماول پانمن -مانتیا
محاسده میشود)؛  :kc,jضریب گیاهی؛  :RRFفااکتور مقاوما
رریا کاه باه پوشاش گیااهی بساتگی دارد؛
 :رریاا باین الیاهای از الیاۀ اول
رواناب سطحی؛
،
،
،

:

شا ؛  :fjضریب تقسی کاه باه ناو پوشاش زماین ،شاا و
توپوگرافی بستگی دارد و رریا آب را به رریا هاای افقای و
عمودی تقسی میکناد؛ و  : ،هادای هیادرولیکی اشادا
الیۀ منطقۀ ریکه (میلیمتر بر زما ) اس .
تغییرات اشیرۀ آب در الیۀ دوم شا
محاسده میشود ] 12و :[13

( ) از رابطۀ 2

()2
در رابطۀ  :Smax 2نااوا عمقای از اشیارۀ الیاۀ بااالیی
شا و  :ks2هدای هیدرولیکی اشدا الیاۀ پاایینی شاا
(میلیمتر بر زما ) اسا  .اقالعاات منطقاۀ مطالیاه شاده
شامل فاکتور مقاوما رریاا  ،هادای هیادرولیکی الیاۀ
باالیی شا و رها رریاا ترریحای از قسام PEST
 Calibrationناارمافاازار باارای سااالهااای  1223تااا 2112
واسنجی شده و ساپس اعتدارسانجی شادند و پایشبینای
مدل با ضرایب بهدس آمده از نرمافزار انجام شد.
برای ارزیابی نتای حاهل از واسانجی ،اعتدارسانجی و
پیشبینی مدل  WEAP 21از شاشصهای ضاریب تییاین
( ،)R2رذر میانگین مربیات شطا ( ،)RMSEضاریب ناش-

فرودی صفات و همکاران :ارزيابي دو مدل تلفیقي هیدرولوژيکي -جعبهسیاه برای پیشبیني سیالب در حوضۀ ...

ساتکلیف ( )NSو شاشص تطاب ( )dبه شرح زیار اساتااده
شد [13ا .[12
()3

()4

()5

()2
در روابااط یادشااده  Qobsمقاادار دباای مکاااهداتیQsim ،
مقاادار دباای شاادیهسااازیشااده n ،تیااداد کاال دادههااا و μ

میانگین اس .
بااا تورااه بااه نظاار باارو و یاناا

( ،)2112روش
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توسیهیافته برای بهدود پیشبینی رریا  ،تلای یو مادل
ریدهسایاه باه شرورای و یاا بااقیمانادههاای یاو مادل
استداللی اس  .سادهترین حال وقتی اس که از مادل در
حال شدیهسازی استااده شود .یینای تماامی ورودیهاا و
شروراایهااا اناادازهگیااری شااوند و ماادل بااا ورودیهااای
اندازهگیریشاده ارارا شاود ،اماا های اقالعای در ماورد
شروریهای اندازهگیریشده به مادل داده نکاود .در ایان
حال  ،شرورای مادل اساتداللی باه عناوا ورودی مادل
ریدهسیاه استااده میشوند و شروری مدل ریدهسایاه باه
عنوا یو تخمین بهدودیافته از پارامتر ماورد نظار (دبای)
اس  .حال دیگر ،استااده از مدل در حالا باهروزرساانی
اسااا  .در ایااان حالااا  ،ورودیهاااا و شرورااایهاااای
اندازهگیاریشاده باه مادل ریداهسایاه داده مایشاوند و
شروریهای مدل ریدهسیاه ،تصحیحی برای شروریهاای
مدل استداللی هستند ] .[3در تحقی حاضار بارای بهداود
دق مدل از حال شدیهسازی استااده شد (شکل .)5

شکل  .5شمايي از چگونگي تلفیق مدلها و ساخت مدل تلفیقي نهايي

پس از اتمام مدلسازی توساط نارمافازار ،WEAP 21
دادههااای شروراای کااه دباای شاادیهسااازیشااده در نقطاۀ
شروری حوضۀ آبریز مطالیه شده هساتند ،باه عناوا دادۀ
ورودی به مدلهاای هوشامند  ANNو  GMDHوارد شاد.
ابتدا اقالعات ورودی به مادلهاای هوشامند شاامل دبای
یک  ،دوم و سوم دورۀ قدل با استااده از رابطۀ  2باه نرماال
تددیل شدند ].[12
()2
در رابطۀ  Xn 2دادۀ نرمالشده X ،دادۀ هار ساری و  Xminو
 Xmaxبهترتیب کمترین و بیکترین مقدار در هر سری هستند.

مدل ANN

در این تحقی برای شدیهسازی فرایند باارش -روانااب باه
قور مستقی از ریدهابزار شدکۀ عصدی مصنوعی نارمافازار
 MATLABاستااده شد .ابتدا دادهها که در واقع شرورای
مدل  WEAP 21هستند ،به سه قسام تقسای شاد21 :
درهد دادههای ورودی بارای آماوزش 21 ،درهاد دادههاا
باارای تسا و  21درهااد باااقیمانااده باارای اعتدارساانجی
اسااتااده شااد .پااس از فراشااوانی متغیرهااا در ناارمافاازار
 ،MATLABبا اررای  nntoolوارد ریدهابزار شدکۀ عصادی
شده و مدلسازی آغاز شد .در این مدلسازی شادکهای باا
شصوهی های زیر ساشته شد.
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جدول  .2خصوصیتهای مدل ANN
الگوريتم

نوع شبکه

قانون يادگیری

تابع آموزش

تابع انتقال

اليۀ پنهان

تعداد نرون

Levenberg-Marquardt

FF

BP

TRAINLM

TANSIG

1

5

بهترین نو دادههاای ورودی از باین دادههاای دبای و
بارش و ترکیب هردوی آنها ،دادههای دبی یک  ،دوم و سوم
دورۀ قدل بود که دادههاا باه هاورت ماهاناه از ساال آبای
 1223تا سال آبی  2115باه نرماال تدادیل شاده بودناد.
تیداد  144داده برای آموزش 48 ،داده برای اعتدارسانجی
و  48داده برای تس به مدل داده شاد .در نهایا  ،تیاداد
 24داده برای شدیهسازی در نظر گرفته شد.
الیۀ ورودی شامل  3نرو بود و پس از اررای مدل با توراه
به دادهها ،رواب بهدس آمده دارای دو الیاه باود کاه الیاۀ اول
دربرگیرندۀ  5نرو و الیۀ بیدی دربرگیرندۀ  1نرو بود.
مدل GMDH

بررسي صحت مدل توسعهدادهشدۀ GMDH

قدل از کاربرد مدل  GMDHنوشتهشده در محیط نرمافازار
 ،MATLABهح کارکرد آ توسط میادلاۀ دیارانسایلی
( Mackey-Glassرابطۀ  )11بررسی شد ]18ا .[21
()11
که مقادیر  aو  bبهترتیاب  1/2و  1/1هساتند .پایشبینای
مقااادیر آینااده ایاان سااری زمااانی ،یااو مساائلۀ پایااه در
مدلسازی اس  .هد از این مدلسازی استااده از مقاادیر
گذشته این سری زمانی تا زما  tبرای پیشبینای مقاادیر
این ساری زماانی در گاام زماانی  t + pاسا کاه در ایان
تحقی  p = 2اس  .در حالی که ورودیهاا {x(t-18), x(t-
) }12), x(t-6), x(tهستند ،ساری زماانی Mackey-Glass
برای زما ) x(t+6محاسده شد .شارایط اولیاه باه هاورت

مدل  GMDHدر محیط  MATLABکدنویسی شد و از آ
به منظاور مادلساازی باارشا روانااب باه قاور مساتقی
استااده شد .همانند روش شدکۀ عصدی ،از باین دادههاای
دبی ،بارش و ترکیب آنها ،بهترین دادهها شامل دبای یکا ،
دوم و سوم دورۀ قدل بودند کاه بهتارین شرورای را بارای
دادههای استااده شده داشتند (دادهها از سال آبی  1223تا
سال آبی  2115و به هورت ماهاناه و نرماالشاده بودناد).
دادهها به دو بخش آموزش و تس تقسای شادند کاه هار
بخش شاامل  132داده باود و اعتدارسانجی مادل قدال از
ایجاد شدکه و با سری زمانی  Mackey-Glassانجام شد.
در این تحقی تیداد بهترین نرو های منتخب هر الیه

نتای حاهل از مادلهاای تلایقای توسایهدادهشاده بارای
ارزیابی با نتای اررای مدل  WEAPبادو تلایا ارزیاابی
شد .این نتای به تاکیو مدل ریدهسیاه ارائه شده اس .

برای الیۀ بید به هورت  X=1/4 L1بود که بهترین عملکرد

نتايج حاصل از مدلساازی فرايناد باارش -روانااب باا

را داش .
برای ارزیابی دق مدلسازی انجامشده باا روش ANN
و  GMDHاز پارامترهای آماری ضریب تییاین ) ،(R2راذر
میانگین مربیات شطا ( ،)RMSEمیانگین مجاذور انحارا
( )MSDو میانگین قدرمطل شطاا ( )MAEاساتااده شاد
] 14و .[18
()8
()2

 τ=12 ، x(0) = 1/2و مقادیر منای برابر باا هاار در نظار
گرفته شدند .از  511را دادۀ اولیه برای آماوزش و 511
را دادۀ باقیمانده برای تس استااده شد.
نتايج و بحث

استفاده از نرمافزار  WEAP 21در ايستگاه کناروئیه

شکل  2دبی شدیهسازیشده توسط نرمافازار  WEAP 21و
دبی مکاهداتی را نکا میدهد با توره به نتای ارائهشاده
در شکلهای  2و  8مکخص اس که نرمافازار WEAP 21
توانسته اس در دورۀ واسنجی و اعتدارسنجی ،دبی رواناب
را با دق شوبی (باهترتیاب  R2=1/2212و (R2=1/2558
برآورد کناد .دورههاای واسانجی و اعتدارسانجی ایساتگاه
کناروئیه در حال اعمال آب درو حوضهای پراکنش بسیار
شوبی در دبیهای ک دارند .همچنین ،در دبایهاای پیاو
نیز پراکنشها فقط با کمی اشتال همراه هساتند .اماا باا

فرودی صفات و همکاران :ارزيابي دو مدل تلفیقي هیدرولوژيکي -جعبهسیاه برای پیشبیني سیالب در حوضۀ ...

توراه بااه شاکل  ،2پااراکنش دادههاا در دورۀ پاایشبیناای
ایستگاه کناروئیه با اشتال زیادی ه در دبایهاای کا و
ه در دبیهای زیاد همراه اس  .شایا یادآوری اسا کاه
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در دورۀ اعتدارسنجی تمامی پارامترها به مدل وارد شدهاند،
اما در دورۀ پیشبینی دبی باه مادل وارد نکاده و از مادل
شواسته شده اس تا دبی را پیشبینی کند.

شکل  .6مقايسۀ نتايج نرمافزار  WEAPو دبي مشاهداتي ايستگاه کناروئیه

شکل  .3مقايسۀ نتايج نرمافزار  WEAPو دبي مشاهداتي ايستگاه کناروئیه برای دورۀ واسنجي

شکل  .8مقايسۀ نتايج نرمافزار  WEAPو دبي مشاهداتي ايستگاه کناروئیه برای دورۀ اعتبارسنجي
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شکل  .4مقايسۀ نتايج نرمافزار  WEAPو دبي مشاهداتي ايستگاه کناروئیه برای دورۀ پیشبیني

جدول  .7نتايج ارزيابي مدل  WEAPدر پیشبیني رواناب دورههای واسنجي ،اعتبارسنجي و پیشبیني در ايستگاه کناروئیه
دوره
آمار
واسنجی
اعتدارسنجی
پیشبینی

تعداد ماه
128
22
24

میانگین دبي مشاهداتي
()CMS
2/82
2/45
3/12

نتای حاهل از شدیه سازی رواناب در ایستگاه کناروئیه
با استااده از نرمافزار  WEAP 21در رادول  3ارائاه شاده
اس  .هما قور که مکااهده مایشاود ،مقادار  R2در دورۀ
پیشبینی برابر با  1/14اس که قابل قدول نیس .
برای بهدود دق مدل ،شروریهای نرمافزار که شاامل
دبی محاسداتی در نقطۀ شرورای حوضاۀ مطالیاهشاده در
مجاورت ایستگاه کناروئیه اس باه عناوا داده ورودی باه
مدلهاای هوشامند شادکۀ عصادی مصانوعی و الگاوریت
کنترل گروهی دادهها وارد شد که نتای بهدسا آماده باه
شرح زیر اس .

میانگین دبي شبیهسازی
()CMS
11/42
3/21
12/22

R2

)RMSE(m3/se

NS

d

1/22
1/25
1/14

4/14
2/12
24/14

1/25
1/25
-2/22

1/28
1/25
1/12

مدلسازی فرايند باارش -روانااب باا اساتفاده از مادل
تلفیقي  WEAP-ANNدر ايستگاه کناروئیه

در این قسم برای شدیهساازی روانااب در مقیااس ماهاناه در
نقطۀ شروری حوضۀ مطالیهشده ،از تلایا نتاای نارمافازار 21
 WEAPو مدل شدکۀ عصدی مصانوعی اساتااده شاد .باه ایان
منظور ،ابتدا شروری نرمافزار  WEAP 21به دادۀ نرماال تدادیل
شد و سپس دبای یکا  ،دوم و ساوم دورۀ قدال باه عناوا دادۀ
ورودی مدل شدکۀ عصدی در نظر گرفته شد .نتای ارائهشاده در
ردول  4نکا میدهد دقا مادل تلایقای باهدسا آماده در
مقایسه با مدل  WEAPبه قور محسوسی افزایش یافته اس .

جدول .0نتايج ارزيابي شبیهسازی فرايند بارشا رواناب در مدل تلفیقي WEAP-ANN
درصد تقسیمبندی دادهها
معیار
R2
)RMSE (m3/se
MSD (m3/se)2
)MAE (m3/se

آموزش

اعتبارسنجي

تست

61

21

21

1/524
1/252
1/124
1/122

1/825
1/132
1/112
1/123

1/283
1/245
1/12
1/142

فرودی صفات و همکاران :ارزيابي دو مدل تلفیقي هیدرولوژيکي -جعبهسیاه برای پیشبیني سیالب در حوضۀ ...
بررسي صحت کارکرد مدل  GMDHتوساعهدادهشاده در
محیط نرمافزار MATLAB

قداال از کاااربرد ماادل  GMDHنوشااتهشااده در محاایط
 ،MATLABهح کارکرد آ توساط تخماین یاو تاابع
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اسااتاندارد بررساای شااد .نتااای هااح ساانجی ماادل
توسیهدادهشاده  GMDHتوساط تاابع  Mackey-Glassدر
شکلهای 11ا  12و ردول  5ارائه شده اس .

شکل  .01سری زماني Mackey-Glass

شکل  .00پیشبیني سری زماني  Mackey-Glassتوسط مدل توسعهدادهشده  GMDHدر مرحلۀ آموزش

شکل  .02پیشبیني سری زماني  Mackey-Glassتوسط مدل توسعهدادهشده  GMDHدر مرحلۀ تست
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جدول  .5نتايج ارزيابي در پیشبیني سری زماني  Mackey-Glassدر مرحلۀ آموزش و تست
مرحله
معیار
آموزش
تس

R2

)RMSE(m3/se

MSD(m3/se)2

)MAE(m3/se

1/22
1/222

1/132
1/138

1/111
1/111

1/13
1/122

 WEAP 21و مادل توسایهدادهشاده  GMDHاساتااده شاد.
شروری نارمافازار  WEAP 21باه داده نرماال تدادیل شاد و
سپس ،دبی یک  ،دوم و سوم دورۀ قدل باه عناوا دادۀ ورودی
مدل توسیهیافته در نظر گرفته شد .نتای ارائهشاده در رادول
 2نکا میدهد دق مدل تلایقی بهدس آمده در مقایساه باا
مدل  WEAPبهدود یافته اس .

نتااای ارائااهشااده در راادول  5نکااا ماایدهااد ماادل
توسیهدادهشده  GMDHدر این تحقی دق مناسدی دارد.
مدلسازی فرايند باارش -روانااب باا اساتفاده از مادل
تلفیقي  WEAP-GMDHدر ايستگاه کناروئیه

در این قسم برای شدیهسازی روانااب در مقیااس ماهاناه در
نقطۀ شروری حوضۀ مطالیهشاده ،از تلایا نتاای نارمافازار

جدول  .6نتايج ارزيابي شبیهسازی فرايند بارش -رواناب با استفاده از مدل تلفیقي WEAP-GMDH
درصد تقسیمبندی دادهها
معیار
R2
)RMSE (m3/se
MSD (m3/se)2
)MAE (m3/se

مقایسۀ شاشصهای آماری بهدس آمده نکا میدهاد
مدل  WEAP 21قادر به پیشبینی سیالب باا دقا قابال
قدول ندوده و تلای این مدل با مدلهاای هوشامند باعا
بهدود پیشبینی رواناب شد.
نتیجهگیری
در این مطالیاه از مادل هیادرولوکیکی  WEAP 21بارای
شدیهسازی فرایند بارش -رواناب در بخکی از حوضۀ آبریاز
هلی الرود کااه از ایسااتگاه ساالطانی شاارو و بااه ایسااتگاه
کناروئیه شت میشود ،استااده شد .نتاای باهدسا آماده
نکا داد مدل  WEAP 21بهرغ دق مناسب در تخماین
دبای در دورۀ واسانجی ( (R2=1/2212و اعتدارسانجی )
 (R2=1/2558نتوانس تخمین مناسدی از ایان پاارامتر در
دورۀ پیشبینی )  )R2=1/14داشته باشاد .از ایانرو ،بارای
بهدود دق مدل ،از تلای نتاای ایان مادل باا مادلهاای
هوشمند شدکۀ عصدی مصنوعی ) (ANNو الگوریت کنترل
گروهاای دادههااا ) (GMDHاسااتااده شااد .شاادکۀ عصاادی

آموزش

تست

51

51

1/823
1/122
1/112
1/131

1/524
1/142
1/112
1/128

مصاانوعی  FFبااا تااابع انتقااال  TANSIGو تااابع آمااوزش
 TRAINLMکه دارای یو الیۀ پنها و تیداد  5نرو بود،
ساشته شد .کد نوشتهشده الگوریت کنترل گروهی دادههاا
توسط میادلۀ دیارانسلی  Mackey-Glassارزیابی شد.
مقایسۀ نتای حاهال از ارزیاابی مقاادیر دبای سایالب
پیشبینیشده با مدلهای یادشده نکاا داد دقا هار دو
مدل در مقایساه باا مادل  WEAPافازایش یافتاه و مادل
( WEAP-ANN )R2=1/28عملکرد بهتری در مقایساه باا
سایر مدلها داشته اس .
در این مطالیه هما قور که گاته شاد ،بارای مقایساۀ
مدلهای شدیهسازی از مقادیر شاشصهای آماری اساتااده
شده اس ؛ اما فقط در دامنۀ قابل قدول بود نتای  ،شار
الزم و کافی برای انتخاب یو مدل نیس  .بناابراین ،بارای
انتخاب بهترین مدل شدیهسازی فرایندهایی مانند سایالب
در یو منطقه ،با تکیه بر یو مدل نمیتوا تصمی گیاری
انجام داد و از این نظر پیکنهاد میشاود مقایساۀ ینادین
مدل برای شدیهسازی در یو منطقه هورت گیرد.
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